
Requerimento - 8npokoax

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: 8npokoax
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
16/02/2022
Requerimento nº 83/2022
Protocolo nº 1222/2022
 

Autor: Dep. Faissal

Com fundamento no que preceituam o art. 177, caput, e art. 183, inciso VIII, ambos do Regimento Interno
desta Casa de Leis, e o art. 28 da Constituição Estadual de Mato Grosso, requeiro à Mesa Diretora, depois
de ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES direcionado à
Casa Civil e ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, com cópia ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado de Saúde, acerca de informações sobre o Processo Seletivo Simplificado N.º
001/SES/2022.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição se faz necessária para solicitar informações sobre o processo seletivo publicado pelo
Edital de Abertura de Processo Seletivo Simplificado N.º 001/SES/2022, por solicitação do senhor Danilo
Martins do Município de Canarana/MT.

Tem-se notícias que desde o momento da inscrição há problemas de instabilidade no sistema verificado no
dia 31 de janeiro de 2022 que, em tese, pode ter prejudicado a inscrição por parte dos candidatos.

Além disso, quando da publicação do resultado tem evidências de candidatos com a inscrição efetivada (por
exemplo: Sr. Marijan Rodrigues Carvalho), sem que, no resultado, tenha seu nome incluído tanto na lista de
aprovados como também na lista de eliminados, ou seja, desapareceu dos cadastros do certame, ao arrepio
da transparência que o seletivo requer.

Com todo respeito, mas notícia deste tipo macula por completo o certame, o que faz com que haja
necessidade de profunda investigação e até mesmo a anulação de todo processo seletivo.

Desta feita, solicito a Vossa Excelência informações acerca de tais fatos, a abertura de sindicância para
investigar as denuncias, e a possibilidade de anulação do certame.

Por esta razão que contamos com o apoio dos Nobres Deputados para a aprovação do presente
requerimento.
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