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INDICA  AO  EXCELENTÍSSIMO  SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO,
M A U R O  M E N D E S ,  C O M  C Ó P I A S  A O
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE
ESTADO  CHEFE  DA  CASA  CIVIL,  MAURO
CARVALHO E AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
SECRETÁRIO  DE  ESTADO  DE  SEGURANÇA
PÚBLICA,  ALEXANDRE  BUSTAMANTE  DOS
SANTOS, A NECESSIDADE DE DERRUBADA DE
ITENS  DOS  EDITAIS  DO  CONCURSO  DA
SEGURANÇA  PÚBLICA  QUE  LIMITA  O
NÚMERO DE CONVOCADOS PARA AS DEMAIS
FASES DO CERTAME.

Nos termos do artigo 160 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente legislativo as autoridades supracitadas, por
meio da qual aponto e indico a necessidade de derrubada de itens dos editais do concurso da segurança
pública que limita o número de convocados para a fase de correção da prova dissertativa e teste de aptidão
física.

JUSTIFICATIVA

As cláusulas de barreiras são critérios restritivos estabelecidos no edital de um respectivo concurso público
em que limita a quantidade de aprovados entre uma etapa e outra de um certame gerando um afunilamento
no decorrer das fases.

O concurso público da Segurança Pública do Estado, ocorrido no mês passado (20.02), temporariamente
suspenso por indícios de fraude, traz em seus editais essa referida cláusula.

Cito o item 15.11.2 do Edital nº 001/2022/SESP/PJC/MT, de 04 de janeiro de 2022 – Concurso Público da
Polícia Judiciária Civil:
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“Serão selecionados para correção da Prova de Redação, para cada cargo, somente os candidatos com
pontuação na Prova Objetiva igual ou superior a 50%, de cada grupo de conhecimento dessa Prova e
classificados, segundo a ordem decrescente da pontuação obtida na Prova, sendo 406 candidatos da Ampla
Concorrência, 58 candidatos concorrendo às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência e 116
candidatos concorrendo às vagas destinadas às Pessoas Pretas ou Pardas”.

Recebi inúmeros pedidos solicitando a derrubada dos itens dos editais do concurso da segurança, que
limitam o quantitativo de classificados para a próxima fase do certame, aumentando, por conseguinte, o
número de selecionados para as demais etapas. Isso porque, muitos candidatos reprovam na redação, e não
conseguem prosseguir. No exame de saúde e teste de aptidão física, cerca de 50% são eliminados. Ao final,
tem-se um número reduzido de aprovados para compor o cadastro de reserva, além das vagas imediatas.

Embora o concurso de Mato Grosso seja para cadastro de reserva, o governo do estado acenou o
chamamento de 1200 classificados ainda em 2022, para tanto, mister que todos os candidatos que atingiram
a pontuação mínima na prova objetiva sejam selecionados para a próxima etapa do certame.

Recentemente o governo do Rio de Janeiro autorizou o aumento do número de convocados para o teste de
aptidão física no concurso da Polícia Civil.

Assim, sabendo da necessidade de suprir o déficit de efetivo nas forças de segurança pública, apresento
essa indicação e conto com apoio dos meus nobres Pares na aprovação da presente matéria e posterior
atendimento pelo Poder Executivo.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Março de 2022

 

João Batista
Deputado Estadual
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