
Dúvidas frequentes

1) Qual a taxa que devo pagar?

R.: O processo seletivo é gratuito, não havendo taxas a  serem pagas, a nenhum título. 

2) Quando serei chamado para começar a trabalhar?

R.: Segundo o item 6.9 do edital, trata-se de um processo seletivo para CADASTRO DE 
RESERVA. Não há previsão de início das contratações.

3) Em qual a jornada de trabalho poderei ser contratado?

R.: A jornada de trabalho disponível para o cargo escolhido encontra-se no Anexo B do edital. A 
escolha da jornada de trabalho é discricionário da administração pública, em atendimento às suas 
necessidades e disponibilidade de recursos orçamentários.

4)  Posso enviar minha ficha de inscrição e documentos pelos Correios?

R.: Foi determinado no item 3.3 do edital que a entrega é feita pessoalmente (ou por meio de 
procuração) diretamente na seção de Relações Públicas (entrada da organização) no 1º CGEO. 
Contudo na versão 4 do edital abrimos para remessa por empresa postal (Correios e afins) devido à 
baixa adesão ao processo e pelo grande número de solicitações para tal.

5) Durante o processo seletivo, preciso anexar os documentos autenticados em cartório?

R.: NÃO. O objetivo desta medida é gerar o menor custo ao candidato. Toda a documentação 
poderá ser entregue em cópia simples, sem autenticação, exceto o laudo médico, conforme item 4.1.
No ato da contratação as cópias serão confrontadas com os documentos originais   (conforme   
consta nos itens 3.1.4 e  5.1.5 do edital). Caso o candidato não apresente o original, será eliminado
do processo. É importante salientar a responsabilidade individual em entregar documentos na fase 
inicial do processo e que não tenham condições de serem comprovados a sua veracidade 
posteriormente com a apresentação do original, sob as penas previstas na legislação vigente.
Os documentos devem ser entregues em duas vias, encadernadas e numeradas sequencialmente pelo
candidato. As vias serão comparadas e uma delas será rubricada pelo militar que a receber, servindo
de comprovação ao candidato daquilo que foi entregue por ele à comissão de avaliação.

6) Quais os dias e horários em que posso entregar a minha documentação?

R.: O expediente administrativo é de segunda-feira a quinta-feira, de 08:00 as 17:00 e sexta-feira de 
08:00 às 12:00. Não serão aceitos documentos fora destes dias e horários. Recomenda-se que o 
interessado compareça com margem para o final do expediente, sob pena de ter que retornar no dia 
seguinte.

7) Tenho dúvidas, não consegui entender alguns aspectos do edital. Como devo proceder?

R.: As dúvidas, conforme o edital, item 13.19, só poderão ser respondidas por e-mail 
(mot2017@1cgeo.eb.mil.br) ou atrás do formulário de perguntas disponível em nosso sítio na 
internet, na parte relativa ao processo MOT 2017. Não serão atendidas ligações telefônicas em 
qualquer hipótese, para a manutenção dos princípios da Administração Pública.
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8) Quero ser militar, devo me inscrever no processo MOT 2017?

R.: O processo seletivo MOT 2017 é para contratação por tempo determinado de CIVIS, não se 
trata de um processo de seleção de militares temporários. Veja item 6.6 do edital e a lei 8745/93, de 
que trata este edital.

9) Por que existe mais de uma versão do edital? Qual devo seguir para participar do processo?

R.: Houve necessidade de corrigir alguns erros ocorridos na geração do arquivo digital do texto do 
edital. As alterações vão aparecer em destaque, na cor amarela, a fim de que o candidato possa 
entender o que foi modificado. TODAS as alterações geraram benefícios aos candidatos. Você 
deverá seguir a última versão disponível no site do 1º CGEO.

10) O edital é muito grande, tenho muitas dúvidas, não consigo achar algumas informações. 
Como devo proceder?

R.: Trata-se de um processo seletivo por análise curricular. Não há provas ou taxas. A condição 
obrigatória é que o candidato se dedique a ler o edital em sua integralidade, a fim de compreender 
quais são suas obrigações no ato da inscrição, assim como o desenvolvimento das demais 
atividades. Está tudo descrito no edital, portanto sua leitura plena é a primeira etapa que o candidato
deve cumprir.

11)  Para a comprovação da experiência, que documentos posso ou devo apresentar?

R.: No item 5.1.4.8 do edital são dispostos os documentos a serem apresentados. Uma dúvida 
recorrente é se existe necessidade da declaração do empregador contendo o período de trabalho e as 
atividades desenvolvidas. A resposta é simples: se na sua carteira de trabalho estão descritos, com 
clareza, o período e a atividade exercidas, não há necessidade da declaração. Contudo todo 
documento que comprove as atividades é recomendado, a fim de propiciar à Comissão de Seleção 
um conhecimento maior a respeito das habilidades de cada candidato.

12) Estágio é considerado para fins de comprovação de experiência profissional?

R.: Somente os estágios com vínculo empregatício e realizados depois da formação serão 
considerados como comprovação de experiência profissional. Os estágios curriculares (executados 
durante a formação e que são obrigatórios à formação) não serão considerados como comprovação 
de experiência profissional.


