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Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado Silval  da  Cunha Barbosa,  com cópias
para o  Exmo.  Secretário  de Estado Chefe da
Casa Civil Dr. Pedro Jamil Nadaf e para o Exmo.
Presidente  do  Centro  de  Processamento  de
Dados  (CEPROMAT)  Sr.  Wilson  Teixeira
Dentinho, sobre a necessidade de se convocar
os aprovados no Concurso Público realizado no
ano  de  2012,  para  provimento  de  cargos  de
Analista de Tecnologia da Informação.

       

Com fulcro no artigo 160 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de MT, requeiro à Mesa, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado expediente indicatório ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado Silval da Cunha Barbosa, com cópias para o Exmo. Secretário de Estado Chefe da Casa Civil Dr.
Pedro Jamil Nadaf e para o Exmo. Presidente do Centro de Processamento de Dados (CEPROMAT) Sr.
Wilson Teixeira Dentinho, sobre a necessidade de se convocar os aprovados no Concurso Público realizado
no ano de 2012, para provimento de cargos de Analista de Tecnologia da Informação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Março de 2013

 

Gilmar Fabris
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Em 24 de novembro de 2011 foi publicado o edital do concurso público destinado a selecionar candidatos
para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o  emprego público  de Analista de
Tecnologia da Informação  do quadro de pessoal do Centro de Processamento de Dados do Estado de
Mato Grosso – CEPROMAT, organizado pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.

O número de vagas constantes no referido edital foi de 90 vagas para ampla concorrência mais 10 vagas
para portadores de necessidades especiais, totalizando 100 (cem vagas). Além disso, foi prevista a formação
de cadastro de reservas, com 180 vagas para ampla concorrência e 20 vinte para portadores de
necessidades especiais.

O referido concurso foi homologado em 25.04.2012, e até a presente data, nenhum candidato aprovado foi
nomeado para ocupar essas vagas. Sabe-se da necessidade desses profissionais na estrutura do
CEPROMAT, que dá suporte tecnológico para toda a administração pública de nosso Estado.

A mídia tem noticiado constantemente a contratação de servidores terceirizados para prestarem serviços no
CEPROMAT. Assim sendo, nada mais justo que o Governo do Estado dê condições para que sejam
nomeados os candidatos aprovados nesse concurso, por ser justa essa reivindicação.

Por essas razões, conclamo meus pares para aprovação da presente Indicação Legislativa.
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