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Com fulcro no art. 177, caput, do Regimento Interno desta Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição
Estadual requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento
direcionado ao Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso, Sr. Mauro Mendes Ferreira e ao Exmo.
Secretário de Estado de Segurança Pública Sr. Alexandre Bustamante dos Santos, solicitando informações e
providências sobre as irregularidades ocorridas durante a realização das provas objetivas e dissertativas do
(s) Concurso (s) Público (s) da SESP/MT, Editais de Abertura: nº 001/2022/SESP/PJC/MT, nº
002/2022/SEGES/SESP/ MT, nº 003/2022/SEPLAG/SESP/ MT, nº 004/2022/SEPLAG/SESP/ MT, nº
005/2022/SEPLAG/SESP/ MT, e nº 006/2022/SEPLAG/SESP/ MT, todas aplicadas no dia 20/02/2022,
conforme abaixo:

1. Quais denúncias a SESP recebeu relacionadas a irregularidades ocorridas durante a realização das
provas objetivas e dissertativas do (s) Concurso (s) Público (s) da SESP/MT, aplicadas no dia 20/02/2022?

2. Quais as providências administrativas estão sendo adotadas pela SESP em relação as denúncias
noticiadas pela imprensa?

JUSTIFICATIVA

Segundo matérias jornalísticas amplamente divulgadas pela imprensa local, a Ouvidoria do Ministério Público
do Estado (MPE) recebeu, até a tarde de segunda-feira (21), mais de 30 denúncias contra o concurso da
segurança pública em Mato Grosso, realizado no domingo (20).

Ausência de detectores de metal, celular vibrando em sala de aula e selfs (autofotografia) realizadas no local
das provas, ausência do colhimento de digital, conversa entre os candidatos dentro e fora das salas onde as
provas eram aplicadas, pessoas revisando apostilas dentro da sala estão entre as irregularidades apontadas
e que serão analisadas por meio do Núcleo de Promotorias da Cidadania. 

F o n t e :  
https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/mp-recebe-mais-de-30-denncias-de-irregularidades-em-co
ncurso/683074

Outras denuncias, também divulgadas, monstram imagens que trazem links com as provas do concurso com
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questões resolvidas e disponibilizadas na íntegra. Em outro vídeo, aparece um caderno de provas com as
resoluções. No entanto, o candidato não poderia levar o caderno ou filmar as respostas, já que o uso de
aparelhos eletrônicos era proibido, segundo o edital.

F o n t e :  
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2022/02/22/mp-investiga-videos-na-internet-que-mostram-as-pro
vas-do-concurso-da-seguranca-publica-em-mt.ghtml

Em Cáceres/MT três alunos e um professor de cursinho foram presos suspeitos de tentarem fraudar a prova
do concurso da Segurança Pública. Um dos candidatos teria contratado um professor de cursinho para fazer
a prova no lugar dele. Outros dois alunos que seriam beneficiados também foram presos. Segundo matérias
jornalistas as prisões só foram realizadas por conta de denúncia anônima de populares, e não por medidas
preventidas adotadas pela SESP ou emrpesa organizadora do Concurso Público.  

Diante da gravidade das denúncias, que colocam em dúvida a lisura do Concurso Público, apresento a
presente proposição solicitando apoio dos meus pares para a sua aprovação.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Fevereiro de 2022

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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