
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECITEC/MT 

Retificação n.º 04 -  Edital n.º 001/2018/SECITEC - Concurso Publico 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MATO GROSSO, em 

razão da alteração promovida pela Retificação nº 02 do Edital 001/2018/SECITEC/MT, publicada no Diário 

Oficial do Estado n.º 27207 de 23/02/2018, que alterou o Perfil de Professor da Educação Profissional de 

“Graduado em Ciências da Computação” para  “Graduado em qualquer curso na área de Informática, 

inclusive tecnólogo de nível superior na área de informática”, e o Perfil de Técnico Administrativo 

Educacional graduado em “Ciências da Computação” para “Graduado em qualquer curso na área de 

Informática, inclusive tecnólogo de nível superior na área de informática”, torna pública as retificações ao 

Edital n.º 001/2018/SECITEC, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens 

e subitens. 

Onde se lê: 

(...) 

5.3. Da inscrição com pedido de Isenção do Pagamento do Valor da Inscrição: 

5.3.1. Para a realização da Solicitação de Isenção do Pagamento da Inscrição, o candidato deverá preencher 

o Requerimento Eletrônico de Isenção, via internet, no site do INSTITUTO SELECON -

www.selecon.org.br no período de 17h00mindo dia 22/01/2018 até as 23h59min. do dia 25/01/2018, 

observado o horário de Cuiabá/MT, e comprovar, através de documentação, estar enquadrado em uma das 

seguintes condições abaixo previstas em lei: 

 (...) 

Leia-se: 

(...) 

5.3. Da inscrição com pedido de Isenção do Pagamento do Valor da Inscrição: 

5.3.1. Para a realização da Solicitação de Isenção do Pagamento da Inscrição, o candidato deverá preencher 

o Requerimento Eletrônico de Isenção, via internet, no site do INSTITUTO SELECON -

www.selecon.org.br no período de 17h00min do dia 22/01/2018 até as 23h59min. do dia 25/01/2018, 

observado o horário de Cuiabá/MT, e comprovar, através de documentação, estar enquadrado em uma das 

condições relacionadas nos itens 5.3.1.1 e 5.3.1.2. 

5.3.1.a. Em razão da alteração do Edital Retificador nº 02 do Edital 001/2018/SECITEC/MT, publicado no 

Diário Oficial do Estado n.º 27207 de 23/02/2018, para a realização da solicitação de Isenção do Pagamento 

da Inscrição, os candidatos concorrentes ao Cargo de Professor da Educação Profissional (Perfil: Graduado 

em qualquer curso na área de Informática, inclusive tecnólogo de nível superior na área de informática) e 

ao Cargo de Técnico Administrativo Educacional  (Perfil: Graduado em qualquer curso na área de 

Informática, inclusive tecnólogo de nível superior na área de informática), deverão preencher o 

Requerimento Eletrônico de Isenção, via internet, no site do INSTITUTO SELECON -www.selecon.org.br 

no período de 17h00min do dia 12/03/2018 até às 23h59min do dia 13/03/2018, observado o horário de 

Cuiabá/MT, e comprovar, através de documentação, estar enquadrado em uma das condições relacionadas 

nos itens 5.3.1.1 e 5.3.1.2. 

5.3.1.b. Ao candidato já inscrito, que se enquadrar na hipótese do ítem 5.3.1.a, que tiver o pedido de isenção 

acima deferido, e que já tenha quitado o boleto bancário de inscrição, será garantido o direito à devolução 

do valor pago, desde que esse pedido seja protocolado à Organização do Concurso, até o dia 14/04/2018. 

 

Cuiabá-MT, 07 de março de 2018 

Domingos Sávio Boabaid Parreira 

Secretário de Estado  
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