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Com fundamento no artigo 154, IX e 177 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, encaminho o
presente requerimento ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Justiça e Direitos Humanos, solicitando
informações sobre o cronograma (constando as reais perspectivas de chamamento) para as nomeações
do Concurso Público (Edital de Concurso Público nº 01/2016/SEJUDH/25 de novembro de 2016, resultado
homologado, conforme Diário Oficial que circulou no dia 22 de fevereiro em 2018) para provimento dos
cargos de agente penitenciário e profissionais de nível superior do Sistema Penitenciário.

Ressalto que o presente requerimento deve ser respondido por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias nos
termos do art. 28 da Constituição Estadual.

JUSTIFICATIVA

Em cumprimento às normas previstas na Constituição Federal, que vinculam a investidura em cargo público
depende de prévia aprovação em concurso, bem como o Estatuto do Servidor Público Estadual (Lei
Complementar n.º 04/90) e a normatização estadual sobre a realização de concurso público (Decreto n.º
5.356/02),

O presente Requerimento se faz indispensável, uma vez que os agentes penitenciários e os profissionais de
nível superior do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso desempenham um papel imprescindível à
persecução penal.

E em cumprimento dos Princípios Constitucionais da Publicidade e Eficiência da Administração Pública,
prescrita no caput do artigo 37 da CF, apresento a presente solicitação de informações.

Do mesmo modo o texto constitucional estadual elucida sobre a publicidade administrativa, vejamos:

Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do
Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e, também, ao seguinte:

Posto isto, é a síntese fática necessária para justificar o presente requerimento, esperando-se que o nobre
Poder Executivo de Mato Grosso preste esclarecimentos sobre o cronograma para as nomeações do
Concurso Público da SEJUDH.
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Allan Kardec
Deputado Estadual
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