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Com fundamento no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, requer ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Segurança
Pública, Senhor Alexandre Bustamante, extenso ao secretário de Estado de Planejamento e gestão,
Basílio Bezerra, acerca das providencias quanto as irregularidades ocorridas no concurso da Polícia
Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiro e Politec do Estado de Mato Grosso – Edital
01/2022/SESP/PJC/POLITEC/PM/CBM, realizado em 20/02/2022.

JUSTIFICATIVA

Esta proposição visa atender as solicitações dos candidatos que nos procuraram em nosso
gabinete, solicitando das Vossas Excelências maiores providências e IMEDIATAS para apurar as
irregularidades ocorridas no concurso supracitado acima do Estado de Mato Grosso – Edital
01/2022/SESP/PJC/MT, realizado em 20/02/2022.

As reclamações aportadas nestes se referem as seguintes irregularidades:

Pagamento realizado sem identificação no sistema, incorrendo na conclusão indevida do candidato na1.
lista de divulgação do local de prova;
Candidato que efetuou pagamento e não foi permitido realizar a prova, sobre a justificativa de limitação de2.
idade;
Problema de identificação de candidatos na prova (ausência de coletor de digital);3.
Uso de equipamentos eletrônicos em sala e no banheiro;4.
Inexistência de fiscalização para o porte indevido de equipamentos eletrônicos;5.
Prisão de um candidato na cidade de Cáceres, por suspeita de estar realizando a prova no lugar de6.
candidato inscrito;
Fotos circulando nas redes sociais de imagem da sala de aula;7.
Fotos e matérias de site em anexo.  8.

Considerando o deputado Estadual que é representante da segurança pública no parlamento
legislativo; considerando o cargo de membro na composição da comissão de segurança pública e
comunitária da Assembleia Legislativa; considerando a representatividade dentro dos Policiais e Bombeiros
Militares, solicitamos que nos envie tais respostas para reparssamos a população do Estado do Mato Grosso.
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