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DA REDAÇÃO

Um grupo de 10 bacha-
réis em Direito pediu ontem
em Cuiabá o apoio do presi-
dente da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB), seccio-
nal Mato Grosso, Francisco
Faiad, para que a instituição
peça a anulação da peça práti-
ca trabalhista (dissertativa)
que valia 5 pontos na prova
da 2ª fase do exame nacional
da Ordem, realizado no dia 25
de outubro. O resultado do
gabarito saiu ontem e confir-
mou o que os futuros advoga-
dos temiam: a questão foi mal
formulada, permitindo tripla

interpretação, e, pelas mani-
festações via internet, deve
ter reprovado pelo menos
90% dos 8 mil inscritos em
todo país na prova da área
Trabalhista. Manifesto
com 2,5 mil assina-
turas, pedindo a
anulação, já
chegaram às
OABs.

A pro-
va, feita pelo
Centro de Seleção
e de Promoção de
Eventos (Cesp), órgão que
integra a Fundação Universi-
dade de Brasília, teve também
outras 5 questões objetivas va-
lendo 1 ponto cada (para pas-

sar tem que tirar 6). “A prova é
cheia de vícios. Professores do
centro do país afirmaram que
pelo menos 3 das 5 questões
objetivas também deveriam

ser anuladas por serem
dúbias”, afirmou

Breno Taques. 
Os pre-

sidentes das
OABs de
Mato Gros-

so do Sul, Ala-
goas, Maranhão,

Pernambuco e Paraí-
ba já enviaram ofícios à

Cesp pedindo a anulação da
peça. Em MT, cerca de 400
bacharéis participaram da se-
gunda fase.

Eles qquestionam aa ppeça pprática dda áárea TTrabalhista ee ppedem aanulação dda qquestão

Divulgação

Famílias sonham com Natal mais feliz
ANA PAULA BORTOLONI
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Com a filha Rafaele, 1, Ma-
ria de Fátima Lima está confiante
que o Natal deste ano será melhor
que o anterior. A menina é o oita-
vo filho da moradora do Jardim
Novo Milênio, cujo primogênito
tem 28 anos e a mulher reclama
que a situação financeira não é
boa. Ela e o segundo marido es-
tão desempregados e vivem de
bicos, além de doações e ajuda
dos filhos mais velhos. 

Mesmo passando por difi-
culdades, Maria justifica que é
difícil evitar nova gravidez, mas
promete tentar se prevenir. Para

encerrar 2009 um pouco melhor,
ela presenciou o lançamento da
sétima edição da Campanha Na-
tal das Crianças, promovido pela
Secretaria de Estado de Traba-
lho, Cidadania e Assistência So-
cial (Setecs). 

A meta deste ano é arrecadar
3 milhões de quilos de alimentos,
mas a estimativa da secretária Te-
rezinha Maggi é que o número se-
ja ultrapassado. Até ontem pela
manhã, já marcava 2,9 milhões de
quilos, a partir da colaboração de
parceiros como empresários, enti-
dades e clubes de serviços. Os ali-
mentos serão entregues a mais de
150 mil famílias carentes dos 141
municípios, incluindo comunida-

des indígenas, quilombolas e ri-
beirinhas. As doações podem ser
feitas nas redes de supermercados
até 13 de dezembro. 

Além da doação de alimen-
tos, no estacionamento do Giná-
sio Aecim Tocantins será monta-
do um amplo parque temático, o
Fantástico Mundo do Natal, com
cenários natalinos, bonecos ele-
trônicos e parque de diversões pa-
ra as crianças, além de palco para
apresentações artísticas e cultu-
rais e espaços destinados para fei-
ras gastronômica e de artesanato.
As atrações, todas gratuitas, ocor-
rerão entre 13 e 20 de dezembro.
No último dia ocorrerá a chegada
do Papai Noel.
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Bacharéis pedem apoio da OAB/MT
EXAME DA ORDEM

Candidatos farão provas em
422 instituições no domingo

CONCURSO PPÚBLICO

RAQUEL FERREIRA
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Os 274.077 inscritos no
Concurso do Governo do Estado
realizarão provas no domingo
(22) em 422 instituições públi-
cas e privadas, distribuídas em
17 municípios. A distribuição
dos candidatos nos locais de se-
leção foi realizada de acordo
com o cargo pleiteado e não há
possibilidade de alteração. Do
total de participantes, 152 mil
são de Cuiabá e Várzea Grande
que serão beneficiados com ôni-
bus extras para evitar problemas
na chegada. 

A coordenadora de concur-
sos Débora Gagine, da Secretaria
de Estado de Administração
(SAD), explica que o endereço
dos candidatos não foi levado em
consideração no momento da
distribuição nos locais de provas,
por isso algumas pessoas foram
lotadas longe de casa, mesmo morando
próximo a escolas que serão usadas no
concurso. “Dividimos por cargos devido a
outras experiências que deram certas desta
maneira. Não há como um candidato re-
querer mudança de local”.

O problema de transporte deve ser

maior em Cuiabá e Várzea Grande devido
a quantidade de participantes e distâncias.
Porém, as Secretarias Municipais de
Transporte Público das 2 cidades se com-
prometeram a ofertar maior número de co-
letivos, especialmente nos horários de iní-
cio e término das provas, que serão reali-

zadas de manhã e à tarde, dependendo do
nível de ensino.

No período matutino, os portões fe-
charão às 8h. O horário é destinado aos
participantes do concurso que concorrem
a vagas no nível superior e fundamental.
Os inscritos para nível médio desenvolve-

rão as questões à tarde, a partir
das 13h. Serão 4 horas para reso-
lução das provas e a coordenado-
ra recomenda que os inscritos
cheguem ao local com 1 hora de
antecedência para evitar proble-
mas. Após o fechamento dos por-
tões, nenhuma pessoa terá direito
a entrar no local de prova. Candi-
datos às vagas de delegado, peri-
to, gestor e auditor terão provas
nos 2 períodos, respondendo as
questões objetivas de manhã e as
subjetivas à tarde.

O concurso oferta 10.086
vagas, distribuídas em 34 cargos.

As provas serão realizadas no dia 22 (do-
mingo) e o resultado deve ser anunciado
na segunda quinzena de dezembro. Os
aprovados começam a ser chamados em
janeiro de 2010, com prioridade para pro-
fissionais da educação. O concurso tem
validade de 2 anos.

Distribuição ddos ccandidatos nnos llocais dde sseleção ffoi rrealizada dde aacordo ccom ccargo ppleiteado

João Vieira/Arquivo

Pagantes ainda
com problemas
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Os candidatos pagantes
que tiveram as inscrições inde-
feridas por problemas de comu-
nicação entre o banco recebedor
do boleto e a Universidade Es-
tadual de Mato Grosso (Une-
mat) podem resolver a situação
até quinta-feira (19). Para ga-
rantir a participação na concor-
rência, as pessoas que pagaram
o documento, mas ainda assim
não constam na lista de candi-
datos, devem mandar via fax o
comprovante de pagamento à
Secretaria de Estado de Admi-
nistração (SAD) (3613-3799)
ou a Unemat (65 -3222-1090).

A coordenadora de concur-
sos Débora Gagini explica que o
prazo encerra no dia 19 para que
a organização tenha tempo hábil
para encaixar o candidato nos lo-
cais de provas disponíveis. A
SAD não soube informar quan-
tos inscritos estão nesta situação,
porém afirma que das 535.330
inscrições feitas no site, 260.923
foram indeferidas, totalizando
48,7% das finalizações. 

Débora afirma que a maio-
ria dos indeferimentos foram re-
ferentes a duplicidade de inscri-
tos. O problema pode ter sido
agravado ao congestionamento
do site da Unemat devido a quan-
tidade de acessos na época das
inscrições. Muitos candidatos
não conseguiam finalizar com su-
cesso a intenção de participação e
realizavam novo procedimento.
“Ficou valendo a última inscrição
paga entre os pagantes”. 

Informações - 3613-3741,
08006473633, 3682-3799,
www.sad.mt.gov.br ou no
www.unemat.br.

“Não há como um 
candidato requerer 
mudança de local

São mais de 274 mil inscritos, sendo 152 mil só em Cuiabá e Várzea Grande, que vão contar com ônibus extras

1 -  NORTE MATO-GROSSENSE
NUBLADO COM PANCADAS DE CHUVA E 
TROVOADAS ISOLADAS.
TEMPERATURA: ESTáVEL MAX.: 36°C   MIN.: 21°C 

2 - BAIXADA CUIABANA
PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO COM 
PANCADAS DE CHUVA ISOLADAS.
TEMPERATURA: ESTáVEL MAX.: 36°C   MIN.: 22°C  

3 - RONDONÓPOLIS GARCAS
PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO COM 
PANCADAS DE CHUVA ISOLADAS.
TEMPERATURA: ESTáVEL MAX.: 34°C   MIN.: 21°C 

4 - ALTO PARAGUAI
PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO COM 
PANCADAS DE  CHUVA ISOLADAS.
TEMPERATURA: ESTáVEL MAX.: 35°C   MIN.: 20°C
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NUBLADO COM PERÍODOS DE ENCOBERTO COM PANCADAS
DE CHUVA E TROVOADAS OCASIONAIS.

TEMPERATURA: ESTáVEL - MAX.: 34°C   MIN.: 21°C 


