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Com fundamento no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Leis c/c Art. 27 e 28 da Constituição
Estadual requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado requerimento
direcionado ao Exmo. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos
Santos, e ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel PM César Augusto de Camargo
Roveri, solicitando informações e providências relativas ao Concurso Público - Edital nº. º 001/2018/SEJUDH,
conforme abaixo:

1. Informar a existência de processo administrativo tramitando na SESP e/ou SEPLAG que trata da
nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público - Edital nº 001/2018/SEJUDH. Caso existam,
encaminhar a relação contendo o número/ano do (s) referido (s) processo (s), e encaminhar cópia integral de
cada um destes;

2. Informar a estimativa de nomeações a serem realizadas por cargo e unidade do Sistema Socioeducativo,
dos candidatos aprovados e classificados no Concurso Público - Edital nº 001/2018/SEJUDH.

3. Informar se existe a previsão de prorrogação do prazo de validade do Concurso Público - Edital nº.
01/2018-SEJUDH/MT, previsto para se encerrar em 08 de junho de 2023 (IOMAT n° 28.093 - pág. 5).

4. Requerer a prorrogação do prazo de validade do Concurso Público - Edital nº. 01/2018-SEJUDH/MT, por
igual período (dois anos), conforme previsão editalícia (item 1.3).

JUSTIFICATIVA

No ano de 2018 foi realizado no Estado de Mato Grosso o concurso público para o preenchimento de vagas
nos cargos de Agente de Segurança Socioeducativo, Assistente do Sistema Socioeducativo – Perfil:
Assistente Administrativo e Assistente do Sistema Socioeducativo – Perfil: Técnico de Saúde Bucal, todos da
Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo.

Conforme lotacionograma divulgado no Portal da Transparência, relativo ao 4º trimestre do ano de 2022,
existem ao todo 808 (oitocentos e oito) cargos vagos, sendo 193 (cento e noventa e três) destas, de
Assistente do Sistema Socioeducativo, senão vejamos:

1



Requerimento - favw2c3s

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

 

Contudo, o número de profissionais para cada cargo não atende a demanda existente no Estado, o que é
agravado pela existência de centenas de cargos vagos, conforme tabela acima.

Por esta razão, considerando o dever constitucional desta Casa Legislativa em fiscalizar os atos do Poder
Executivo, solicito o apoio dos meus pares para a aprovação da presente propositura.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Março de 2023

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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