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servidora RAYLLANE PARENTE DE LIMA - Matrícula nº 125355 - Cargo: 
Analista Administrativo, lotada na Secretaria de Estado de Gestão - 
SEGES, com efeito financeiro a partir de 17/09/2015.
Art. 2º Este Ato Administrativo entra em vigor na data de sua publicação

Secretaria de Estado de Gestão, em Cuiabá, 25 de Setembro de 2015.

<END:787108:26>

<BEGIN:787066:26>

PORTARIA N° 65/2015/SEGES

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas no inciso VIII do artigo 71 da 
Constituição Estadual,

CONSIDERANDO a Lei Complementar n.º 14, de 16 de janeiro 
de 1992, que dispõe sobre a estrutura e funcionamento da Administração 
Estadual e dá outras providencias;

CONSIDERANDO o artigo 33, do Decreto n.º 7217, de 14 de 
março de 2006, que regulamenta as aquisições, contratações de serviços e 
locações de bens móveis, no Poder Executivo do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO, ainda, o que dispõe a Lei Federal n.º 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e a Lei federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002;

R E S O L V E:

Art. 1º Delegar ao Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, 
Joelson Obregão Matoso, as responsabilidades abaixo relacionadas no 
âmbito da Secretaria de Estado de Gestão:

I - Responder, em substituição legal, pela Secretaria de Estado 
de Gestão, nas ausências e impedimentos do Secretário de Estado de 
Gestão;

II - Autorizar abertura de licitação, bem como os processos de 
Dispensa e Inexigibilidade de Licitação;

III - Decidir e Homologar recursos administrativos, conforme 
previsão do art. 109, da lei n.º 8.666/93 e art. 4º, inciso XXI, da lei 
10.520/2002;

IV - Compartilhar o ato de homologação, anulação, revogação 
e cancelamentos dos processos licitatórios e promover a celebração dos 
contratos administrativos e Atas de Registro de Preços;

V - Ratificar os processos de Dispensa de Licitação e de 
Inexigibilidade de Licitação;

VI - Autorizar no Sistema de Aquisições Governamentais, 
especificamente, às Adesões as Atas de Registro de Preços.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Fica revogada a Portaria n.º 08/2015/SEGES, de 13 de 
fevereiro de 2015.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2015.

<END:787066:26>

<BEGIN:787135:26>

PORTARIA N° 063/2015/SEGES

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe confere o artigo 71 da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO a necessidade de formação continuada e 
especialização de empregados e servidores públicos da Administração 
Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual;

CONSIDERANDO a necessidade de regular a oferta, através da 
Escola de Governo do Estado de Mato Grosso, de cursos de especialização;

R E S O L V E:

Art. 1º Aprovar o Regimento dos Cursos de Pós-graduação 
lato sensu da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso, conforme 
Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2015.

<END:787135:26>

<BEGIN:787136:26>

ANEXO ÚNICO

REGIMENTO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU DA 
ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO

Art. 1º Os cursos de pós-graduação lato sensu são os 
subseqüentes à graduação, destinados a possibilitar o domínio científico, 
técnico e artístico de determinada área do saber ou da profissão, para 
formar o profissional especializado, conferindo-lhe certificado e não grau 
acadêmico.

Art. 2º Os cursos de pós-graduação lato sensu são abertos a 
Candidatos (Servidor Público e Empregado Público) diplomados em cursos 
de graduação e que atendam às exigências previstas na Legislação e 
nas resoluções do Conselho Nacional de Educação - CNE/CES n° 1 de 
3/04/2001 -, e do Conselho Estadual de Educação - CEE/MT n° 280/03.

Art. 3º Os cursos de pós-graduação lato sensu têm duração 
mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas/aula.

Parágrafo único Nestas não é computado o tempo de 
estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, e o reservado, 
obrigatoriamente, para elaboração de monografia ou trabalho de conclusão 
de curso.

Art. 4º Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos à 
distância devem incluir, necessariamente, provas presenciais e defesa 
presencial de monografia ou trabalho de conclusão de curso

Art. 5º Incluem-se na categoria de curso de pós-graduação 
lato sensu os cursos de especialização, aperfeiçoamento e MBA (Master 
Business Administration) ou equivalentes.

CAPÍTULO II
DA PROPOSIÇÃO

Art. 6º Cada curso de pós-graduação lato sensu deve estar 
relacionado a uma área do conhecimento adequadamente definida.

Parágrafo único Os cursos de pós-graduação lato sensu da 
Escola de Governo serão de iniciativa própria ou por iniciativa de instituições 
públicas ou privadas mediante termo de cooperação.

Art. 7º Os cursos de pós-graduação lato sensu da Escola de 
Governo devem ser propostos por meio de projetos encaminhados a 
Superintendência da Escola de Governo.

§1° As propostas de cursos de pós-graduação lato sensu 
devem ser elaboradas no modelo fornecido pela Escola de Governo, em 
via impressa e eletrônica, e devem receber pareceres de todas as unidades 
envolvidas com o curso.

§2° Entende-se por unidades envolvidas, as coordenações 
da Escola de Governo e outras instituições abrangidas, públicas ou privadas 
que encaminhará a proposta a Superintendência da Escola de Governo 
para análise e aprovação.

§3° Os cursos financiados por meio de fundações ou outras 
instituições públicas ou privadas devem apresentar na proposta o parecer 
das mesmas.

§4° A resolução que aprova a execução do curso terá 
validade de 02 (dois) anos.

§5º A proposição de uma turma subsequente fica condicionada 
à avaliação da turma anterior, por meio de relatórios, questionários, ou 
outros meios que se fizerem necessários.

§6° Qualquer alteração da proposta original do curso de 
pós-graduação lato sensu, seja ainda na primeira turma ou nas turmas 
subseqüentes, deve ser encaminhada às unidades envolvidas, e à 
Superintendência da Escola de Governo para aprovação.
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CAPÍTULO III

DO CORPO DOCENTE

Art. 8º O corpo docente de cursos de pós-graduação lato sensu 
devem ser constituído, necessariamente, por, pelo menos, 50% (cinqüenta 
por cento) de docentes portadores de título de mestre ou de doutor, obtido 
em programa de pós-graduação stricto sensu reconhecido, sendo a 
titulação mínima exigida do corpo docente da pós-graduação lato sensu a 
titulação de Especialista.

Parágrafo único Na ocasião da defesa do Trabalho de 
Conclusão de Curso, a banca de avaliação poderá ter no máximo 01 (um) 
docente externo em sua composição.

CAPÍTULO IV
DO PROCESSO SELETIVO, CONCLUSÃO, CERTIFICAÇÃO E

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Art. 9º Cada curso definirá em seu projeto os documentos 
necessários para a inscrição, além de RG, CPF, diploma e histórico escolar 
da graduação.

Art. 10 Cada curso definirá em seu projeto os critérios adotados 
para seleção de seus candidatos que, uma vez selecionados, deverão 
matricular-se no local designado, com a documentação completa.

§1º A falta de efetivação da matrícula implica a desistência do 
candidato a matricular-se no curso, bem como a perda de todos os direitos 
adquiridos pela classificação no processo seletivo.

§2º No caso de desistência de candidatos classificados, 
a coordenação poderá convocar outros candidatos inscritos e não 
classificados para ocuparem as vagas existentes, desde que preencham as 
condições de seleção, durante o prazo de matrícula.

Art. 11 O prazo para a integralização dos cursos será de até 02 
(dois) anos, contados a partir da data de matrícula; neste já incluso o prazo 
para a entrega e defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sem 
possibilidade de prorrogação.

Art. 12 Os cursos de pós-graduação lato sensu devem prever 
obrigatoriamente a elaboração de trabalho de conclusão de curso descritos 
em seu PPC (Projeto Pedagógico de Curso).

Parágrafo único Para obter o certificado do curso de pós-
graduação lato sensu, o aluno deverá satisfazer as seguintes exigências:

I - frequência mínima de 75% (setenta e cinco por
cento) da carga horária prevista;
II - aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento), 

aferido no processo formal de avaliação, em cada disciplina;
III - aprovação da monografia ou trabalho de conclusão 

do curso.

Art. 13 Aos alunos que concluíram disciplinas do curso de 
especialização e que tenham integralizado, no mínimo, 180 (cento e oitenta) 
horas, poderá ser concedido certificado de curso de aperfeiçoamento.

Art. 14 O aproveitamento de disciplinas de outro curso de pós-
graduação lato sensu da Escola de Governo para a integralização da carga 
horária, pode ser feito a critério da coordenação, desde que:

I - não tenham sido aproveitadas em outro certificado da 
Escola de Governo;

II - tenham sido obtidos no interstício de 3 (três) anos;
III - seja aproveitada no máximo 30% (trinta por cento) da 

carga horária total do curso.

Art. 15  O candidato matriculado no curso de pós-graduação da 
Escola de Governo ressarcirá o Fundo de Desenvolvimento do Sistema de 
Pessoal do Estado - FUNDESP, mediante autorização de desconto em folha 
de pagamento.

Art. 16 É obrigatório o ressarcimento unitário total em  100% do 
valor da vaga do curso nas hipóteses de:

I - abandono ou desistência, cuja justificativa, se houver, não 
seja aceita pelo Secretario de Estado de Gestão;

II - desligamento do serviço público estadual em prazo inferior 
a 24 (vinte  e quatro) meses contados da conclusão do curso.

Parágrafo Único Os alunos que tenham obtido aprovação 
em todas as disciplinas e tenham perdido o prazo para a entrega e defesa 
do Trabalho de Conclusão de Curso poderão defendê-lo, desde que seja 
oferecida uma segunda turma do curso, com o mesmo projeto, devendo 
para isso nela matricular-se, arcando com as despesas de matrícula, 
orientação, defesa e demais despesas necessárias.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 17 Deverão ser apresentados à Escola de Governo, ao fim 
de cada disciplina, dados simplificados sobre o curso de pós-graduação 
lato sensu, por meio de um formulário de acompanhamento fornecido pela 
Escola de Governo, assinado pelo coordenador do curso, que deve receber 
parecer do coordenador de educação e superintendente da Escola de 
Governo.

Art. 18 Deverá ser apresentado à Escola de Governo, no prazo 
de 02 (dois) meses após a conclusão do curso, relatório final elaborado 
no modelo fornecido pela Escola de Governo, que deve ser assinado pela 
coordenação do curso.

Art. 19 Deverão ser apresentadas informações a respeito do 
curso sempre que houver necessidade, ou para atender solicitação dos 
órgãos estaduais para fins diversos.

Art. 20 Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá - MT, 02 de outubro de 2015.
<END:787136:27>

<BEGIN:787221:27>

MATO GROSSO PREVIDENCIA  - MTPREV

PORTARIA Nº. 067/2015

O DIRETOR PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, usando 
das atribuições que lhes são conferidas por Lei, resolve:

I - Deferir Averbação de Tempo de Contribuição:
01) Processo nº. 72500/2015 - BENEDITO MARCOS DE LIMA - Polícia 
Técnica - POLITEC. Homologo o Parecer nº 4966/MTPREV/2015 de 
acordo com Certidão Original de Tempo de Serviço Militar emitida pelo 
Ministério da Defesa/Exército Brasileiro - 9º Batalhão de Engenharia de 
Construção em 31/07/2013, e defiro o pedido do servidor ocupante do cargo 
de Papiloscopista, matrícula n.º 9325, nos seguintes termos:

Averbe-se:
01 ano de serviço prestado ao Ministério da Defesa/Exército Brasileiro - 
9º Batalhão de Engenharia de Construção, como Soldado, no período de 
16/01/1975 a 15/01/1976, para todos os efeitos, nos termos do artigo 
127, da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990.

02) Processo nº. 535589/2013 - CLÁUDIA MARISA ROSA - Secretaria de 
Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC. Homologo o Parecer nº 5060/
MTPREV/2015 de acordo com Certidão Original de Tempo de Contribuição/
INSS emitida em 30/09/2013 sob o Protocolo nº. 10001030.1.00316/13-4; 
NIT: 1273643740-5, e defiro o pedido da servidora ocupante do cargo de 
Agente Universitário, matrícula n.º125093 nos seguintes termos:

Averbe-se:
04 anos e 05 meses de contribuição para o Regime Geral de Previdência 
Social - RGPS, conforme períodos a seguir discriminados, ambos para 
efeito de aposentadoria, nos termos do artigo 1º, da Lei nº. 5.027, de 
17 de junho de 1986:

1) 03 anos e 15 dias, no período de 01/03/1999 a 15/03/2002, prestado a 
Maria do Socorro MT de Oliveira - ME, na função de Caixa;

2) 01 ano, 04 meses e 15 dias, no período de 16/03/2002 a 30/07/2003, 
prestado a J. S. Pansiere - EPP, na função de Auxiliar de Escritório.
Obs. Foram omitidos os períodos de: 01 a 30/04/2011 e 01 a 30/06/2011, 
pois estão concomitantes com o tempo de serviço público prestado ao 
Estado de Mato Grosso.

03) Processo nº. 432996/2013 - CLÓVIS DE BRITO BORTOLO - 
Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ. Homologo o Parecer nº 4969/
MTPREV/2015 de acordo Certidão Original de Tempo de Contribuição 
emitida pelo INSS em 06/06/2014 sob o Protocolo nº. 10021010.1.00007/13-
6; NIT: 1079312770-7, e defiro o pedido do servidor ocupante do c1argo de 
Fiscal de Tributos Estaduais, matrícula n.º 28751, nos seguintes termos:

Averbe-se:
02 anos, 11 meses e 12 dias de contribuição para o Regime Geral de 
Previdência Social - RGPS, nos seguintes termos:
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