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AT A N° 002/2021/CM AG
Ata de REUNIAO para a apresentagao do Programa do Sistema de Sorteio, 
virtual, de realizagao do Sorteio das Datas de Arguigao dos candidatos, e para 
deliberagoes concementes a transmissao ao vivo pelo canal do TJMT no 
Youtube, na PROVA ORAL da 4a Etapa do Concurso Publico de Provas e 
Titulos para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado de Mato Grosso, 
realizada por videoconferencia, em decorrencia das medidas temporarias de 
prevengao de contagio pela Covid-19 (novo coronavirus), no ambito do Poder 
Judiciario do Estado de Mato Grosso. Aos onze dias do mes de junho do ano 
de dois mil e vinte e um (11/6/2021), as quinze boras (15h), em ambiente 
virtual, com a presen?a do Excelentissimo Senhor Desembargador Carlos 
Alberto Alves da Rocha, Presidente da Comissao do Concurso, presentes, 
ainda, a Coordenadora da Coordenadoria de Magistrados do Tribunal de 
Justiga, Senhora Salma Catarina Barbato Paiva, o Senhor Marcus Nunes 
Quintao de Castro, Servidor, Chefe de Divisao da Coordenadoria de 
Magistrados, o Senhor Marcos Junior Rocha Caldeira, Servidor, Desenvolvedor 
Senior da Coordenadoria de Magistrados, o Senhor Irai Sparapan de Brito, 
Servidor, Gerente de Suporte-Audio/TV da Coordenadoria de Comunicagao, e 
o Senhor Paulo Antonio Mikuni Mendonpa, Servidor, Analista de Suporte do 
Departamento de Suporte da Coordenadoria de Tecnologia da Informagao- 
CTI/DSI. O Senhor Presidente agradeceu a presenga de todos e deu inicio aos 
trabalhos, cedendo a palavra ao Servidor, Senhor Marcus Nunes Quintao de 
Castro, responsavel pelo Programa do Sistema de realizagao do Sorteio, 
virtual, que introduziu a apresentagao, esclarecendo que o sistema realizaria, 
aleatoriamente, o sorteio de 20 (vinte) nomes de candidatos, para cada dia de 
prova, com excegao do ultimo dia, quando teriam 10 (dez) candidatos. Em 
continuidade, esclareceu que os nomes dos 230 (duzentos e trinta) candidatos 
seriam langados e, em torno de 20 (vinte) segundos, seria gerado, pelo 
sistema, aleatoriamente, o relatorio de nomes, de acordo com a quantidade 
programada para o dia. O Relatorio geraria 20 (vinte) nomes de candidatos, por 
dia, para 11 (onze) datas e 10 (dez) nomes de candidatos, para 01 (uma) data. 
Na sequencia, foi sugerido pelo Senhor Marcus Nunes Quintao de Castro que, 
no dia do sorteio, fosse realizada a demonstragao, aos candidatos, por meio de 
teste, utilizando-se outros nomes ou numeros, ficando a criterio da Presidencia 
da Comissao, possibilitando-se, dessa forma, que todos conhecessem o 
processo e a lisura do trabalho. O Senhor Presidente argumentou que fosse 
aumentada a fonte dos nomes na tela, que no dia do sorteio, antes do inicio, a 
tela deveria ser mostrada a todos e que, pos cada sorteio, os nomes seriam 
mostrados a todos, na tela; para cada data sorteada, os nomes dos candidatos 
seriam
gravado em PDF, emitido pelo sistema, e na Ata que seria lavrada para registro 
do Sorteio. O Senhor Presidente esclareceu que a quantidade de candidatos, 
da ultima data de arguigao, seria alterada, em razao de solicitagoes de 
desistencia do concurso, em andamento, por parte de candidatos. O Presidente 
salientou que, ate o momento do sorteio, se recebida desistencia, o nome do 
candidate ou candidata nao seria incluido no sistema para sorteio da data de

lidos por ele, Presidente, alem de ficarem registrados no relatorio,
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arguigao. Em continuidade, o Presidente passou a tratar a respeito das 
transmissoes que ocorreriam durante a realizagao da Prova Oral, e ouviu o 
Servidor, Senhor Irai Sparapan de Brito, Gerente de Suporte-Audio/TV da 
Coordenadoria de Comunicagao, a respeito da primeira (1a) transmissao, que 
seria o Sorteio das Datas das Arguigoes dos candidates, inicialmente, 
esclarecendo que o Presidente e toda a Equipe envolvida estaria na Sala 
Virtual, por videoconferencia, e os candidates assistiriam a transmissao pelo 
canal do TJMT no Youtube. Apos, passou-se a discorrer sobre as proximas 24 
(vinte e quatro) transmissoes, que seriam 12 (doze) Sorteios de Pontos e 12 
(doze) Arguigoes da Prova Oral, no Plenario 01 do Tribunal de Justiga/MT. O 
Senhor Presidente ponderou a respeito da posigao dos teloes, indicando onde 
ficariam a mesa em que ficaria o candidate para a arguigao, a mesa em que 
ficaria o Membro da Comissao que estaria, presencialmente, no plenario, para 
arguir os candidates. O Presidente ponderou, ainda, sobre a gravagao do 
evento, a respeito da quantidade de cameras para a^ilmagem e a posigao em 
que ficariam, para o alcance de pontos estrategicos, p; ra a filmagem de pontos 
especificos, do ambiente, do candidate. O ffresidente incluiu nas 
recomendagoes, o cuidado e a atengao ao sistema 
plenario, assim como ao cronometro de contagem db 
cada membro ao candidate. Nada mais havendo ;
Comissao ag^deceu a presenga de todos e deu \

del som, aos microfones do 
minutos de arguigao por 
tratar, o Presidente da 
r encerrada a Reuniao. 

alma Catarina Barbato Paiva, Secrifetaria e Coordenadora daEu./XT1
Coordenadoria de Magistrados, assino.
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