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ATA N° 006/2021/CMAG

Ata do 2° (segundo) SORTEIO de PONTOS, realizado em 1°/7/2021, de 
forma presencial, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedencia, do 2° dia de 
arguigao da Prova Oral, que foi realizada em 02/7/2021, da 4a etapa do 
Concurso Publico de Provas e Titulos para Ingresso na Carreira da 
Magistratura do Estado de Mato Grosso, em conformidade com o Regulamento 
e Edita! de abertura do Concurso (§ 3°, do artigo 69, da Resolugao n. 04/2017/DTP, e 
subitem 13.3., do Edita! n. 01/2018/CM AG). Ao primeiro dia do mes dejulho do ano 
de dois mil e vinte e urn (1°/7/2021), as nove horas (09h), no Plenario 01, do 
Tribunal de Justiga do Estado de Mato Grosso, sem a presenga de publico, 
com transmissao, ao vivo, pelo canal oficial do TJMT no youtube, em 
decorrencia das medidas temporarias de prevengao de contagio pela Covid-19 
(novo coronavirus), presente o Membro Titular da Comissao do Concurso, 
Excelentissimo Senhor Desembargador Gilberto Giraldelli. Presente, ainda, a 
Coordenadora da Coordenadoria de Magistrados, Salma Catarina Barbato 
Paiva. Durante a realizagao do 2° Sorteio de Pontos, do 2° dia de Arguigao da 
Prova Oral, foram observadas as recomendagoes da Organizagao Mundial da 
Saude-OMS e do Ministerio da Saude do Governo Federal, objetivando a 
assistencia e protegao dos Candidates, da Comissao do Concurso e dos 
demais envolvidos no evento; tendo-se adotado os protocolos sanitarios com 
todas as medidas e cuidados, possiveis, de seguranga, de prevengao, visando 
evitar a exposigao a disseminagao do novo coronavirus, causador da doenga 
COVID-19, com o uso de mascaras, disponibilizagao de alcool gel, observagao 
do distanciamento social, minimo, assim como foi evitada a adogao de 
aglomeragao. De acordo com o Edital n. 04/2021/CMAG, publicado no Diario 
da Justiga Eletronico-DJE, Edigao n. 11000, 20 (vinte) candidates foram 
convocados para o Sorteio dos Pontos e Prova Oral, em 1° e 02/7/2021, 
respectivamente; entretanto, 01 (urn) candidate solicitou a desistencia do 
concurso, apos o sorteio da data da sua arguigao, que foi deferida pelo 
Presidente da Comissao do Concurso, Desembargador Carlos Alberto Alves da 
Rocha. Com a oresenca de 14 (catorze) candidatos. o Membro da Comissao, 
Excelentissimo Senhor Desembargador Gilberto Giraldelli, inicialmente, 
indagou se estava tudo pronto em plenario e, recebendo a resposta positiva, 
fez a abertura dos trabalhos, acolhendo os candidatos com saudagoes de 
boas-vindas e agradeceu a presenga de todos. Em seguida, iniciou a condugao 
do Sorteio dos Pontos dos candidatos que se encontravam sentados no 
plenario. Antes do inicio do Sorteio de Pontos, o Desembargador Gilberto 
Giraldelli solicitou a presenga de urn dos candidatos, como representante dos 
demais, para que conhecesse e constatasse os procedimentos do sorteio;
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tendo side apresentado o globo ainda vazio, as 20 (vinte) bolas do lado de fora, 
dos numeros que cada uma delas continha, de 01 (um) a 20com a imagem

(vinte), para o sorteio. Apos a apresentagao, o Desembargador Gilberto 
Giraldelli solicitou a Coordenadora da Coordenadoria de Magistrados que 
colocasse as bolas no interior do globo, uma a uma, e realizasse o sorteio de 
cada bola numerada. Antes do sorteio do ponto, o name do candidate era 
anunciado, de acordo com a ordem nominal sorteada pelo sistema do sorteio 
das datas individuals de arguigao, realizado em 14/6/2021 (Ata Ng 
003/2021/CMAG), o candidate assinava a lista de presenga, a bola era retirada 

do globo, sob o olhar do candidate, mostrada ao candidate para que 
visualizasse o numero, que, apos, era lido, ao microfone, para todos, e, apos o 
sorteio do ponto, o candidate ainda recebia em 02 (duas) vias, para a sua 
assinatura, o Termo de Presenga, com o numero do ponto sorteado, anotado, 
na sua presenga, 01 (uma) via ficou em sua posse e a outra via foi devolvida a 
organizagao do concurso. Imediatamente ao sorteio e conhecimento do ponto, 
o candidate era dispensado para que pudesse se ausentar do plenario. Antes 
de finalizar o sorteio, o Desembargador Gilberto Giraldelli solicitou ao ultimo 
candidate, que permanecesse no plenario, para que acompanhasse o sorteio 
dos pontos dos candidates ausentes, que foram retirados, um a um 
numeros foram anunciados, da mesma forma, ao microfone. E, ainda, foi 
justificada a sobra de 01 (um) numero (bola 11) que ocorreu em razao da 
desistencia formalizada por candidate, apos o sorteio da data da arguigao na 

Encerrado o Sorteio dos Pontos, houve o seguinte resultado:________

e os

prova.
PONTO SORTEADONomeInscrigdo

11. NELSON MENDES DA SILVA4390885 3
22. GEZICLER LUIZA SOSSANOVICZ ARTILHEIRO4389180 2
43. ANDERSON CLAYTON DIAS BATISTA3976263 7
54. PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO3915290 1
75. ALEXANDRE PEREIRA SALES4109710 6
86. GABRIEL SARMENTO MARQUES4250980 7
97. ANDERSON ALVES LOPES4371118 9
138. MARCELO FERREIRA BOTELHO4098889 9
159. ANTONIO IRIS DA COSTA JUNIOR4221955 8
1610. NATHALY GOMES PIRES ROCHA4040612 1
1711. DANILO DOMINGOS PEREIRA4390397 5
1812. IASMIN LEAO BAROUH4267895 1
1913. RHAILA CARVALHO SAID4159992 6
2014. MARIANA DE MAGALHAES TRINDADE4263237 4

3 -AUSENTE-15. AMANDA BUARQUEBERNARDO4346395 9
6 -AUSENTE-16. JADE SEFFAIR FERREIRA3912676 5
10 -AUSENTE-17. IZABELLA MARIA DE BARROS SANTOS4122191 5
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12 -AUSENTE-18. FELIPE GASTELLO CINTRA4084810 8
14 -AUSENTE-19. PEDRO HENRIQUE MARTINS LIMA LACERDA3908073 0

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Membro Titular da Comissao, 
Desembargador Gilberto Giraldelli, agradeceu a presenga de todos ed’ 
encerrado o 2° Sorteio de Pontos para a Prova Oral. Eu rfJQphO OV 

Catarina Barbato Paiva, Secretaria e Coordenadora 
Magistrados, assino.

eu por
^ - /Salma
a Coordenadoria de
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