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AT A N° 10/2021/CMAG

Ata do 4° (quarto) SORTEIO de PONTOS, realizado em 08/7/2021, de forma 
presencial, com 24 (vinte e quatro) boras de antecedencia, do 4° dia de 
arguigao da Prova Oral, que foi realizada em 09/7/2021, 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 Resoiugao n. 04/2017/DTP, e subitem 13.3., do 
Edita! n. 01/2018/CMAG). Aos oito dias do mes de julho do ano de dois mil e vinte 
e urn (08/7/2021), as nove boras (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 da Comissao do Concurso, Doutor Ulisses Rabaneda dos 
Santos, Advogado Titular, representante da Ordem dos Advogados do 
Brasil/Seccional Mato Grosso-OAB/MT. Presente, ainda, a Coordenadora da 
Coordenadoria de Magistrados, Salma Catarina Barbato Paiva. Durante a 
realizagao do 4° Sorteio de Pontos, do 4° dia de Arguigao da Prova Oral, foram 
observadas as recomendagoes da Organizagao Mondial da Saiide-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, 
posslveis, 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) candidatos foram convocados para o Sorteio dos 
Pontos e Prova Oral, em 08 e 09/7/2021, respectivamente. Com a presenca de 
13 (treze) candidatos, o Membro da Comissao, Doutor Ulisses Rabaneda dos 
Santos, 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 inlcio do Sorteio de Pontos, o Doutor Ulisses 
Rabaneda dos Santos solicitou a presenga de urn dos candidatos, como 
representante dos demais, para que conhecesse e constatasse os 
procedimentos do sorteio; tendo sido apresentado o globo ainda vazio, as 20 
(vinte) bolas do lado de fora, com a imagem dos numeros que cada uma delas
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continha, de 01 (um) a 20 (vinte), para o sorteio. Apos a apresentapao, o Doutor 
Ulisses Rabaneda dos Santos 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 nome 
do candidato era anunciado, de acordo com a ordem nominal sorteada pelo 
sistema do sorteio das datas individuals de arguigao, realizado em 14/6/2021 
(At a Ng 003/2021/CM AG), o candidate assinava a lista de presenga, a bola era 
retirada do globo, sob o olhar do candidato, mostrada ao candidato para que 
visualizasse o numero, que, apos, era lido, ao microfone, para todos, e, apos o 
sorteio do ponto, o candidato ainda recebia em 02 (duas) vias, para a sua 
assinatura, o Termo de Presenga, com o numero do ponto sorteado, anotado, na 

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 
candidato era dispensado para que pudesse se ausentar do plenario. Antes de 
finalizar o sorteio, o Doutor Ulisses Rabaneda dos Santos solicitou ao ultimo 
candidato, 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. Encerrado o 
Sorteio dos Pontos, houve o seguinte resultado:

sua

e os

PONTO SORTEADONomeInscrigao
11. LUCIANA SITTINIERI LEON4100832 4
22. TAIS PINTO DA ROSA4240693 5
53. BRUNA DE LEAD FIGUEIREDO4290871 0
64. LUISA DOS SANTOS MEISTER4318973 3
85. HANTHONNY GREGORY BERLANDA4045333 2

116. CAROLINA NUNES CARVALHO BERNARDES4073689 0
127. ANA LAURA BEZERRA SANTOS4261100 8
138. FREDERICO DOS SANTOS MAXIMO4168099 5
149. REGIS SOUZA RAMALHO3952913 4
1510. RAFAEL GARCIA TEIXEIRA4355058 4
1811. GUILHERME LEITE RORIZ4098355 2
1912. DANILO ELIAS PEREIRA3902534 9
2013. 4369523 0 JAIME DE ASSIS LIMA JUNIOR

3 -AUSENTE-14. ROBSON FIGUEIREDO DOS REIS4348177 9
4 -AUSENTE-15. PEDRO ANDRADE SANTOS4349178 2
7 -AUSENTE-16. MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI4266380 6
9 -AUSENTE-17. CARLOS EDUARDO DA SILVA LIMONGE4315281 3

10 -AUSENTE-18. VICTOR HUGO MARZAGAO JACOB VARGAS4169396 5
16 -AUSENTE-19. JAISON STANGHERLIN4233317 2
17 -AUSENTE-20. FELIPE CONSONNI FRAGA4134584 3
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Nada mais havendo a tratar, o Senhor Membro Titular da Comissao, Doutor 
Ulisses Rabaneda dos Santos, Advogado representante da OSB/MT, agradeceu 
a presenga de todo^e deu por encerrado o 4° Sorteio de Pontos pan 
Oral. Eu,
da Coordenadoria de Magistrados, assino.

ra
alma Catarina Barbate Paiva, Secretaria e Coordenadon

Doutor Ulisses Rabaneda doi^Sa
Advogado Titular - Representante OAB/MT
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