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VII CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CLASSE INICIAL DA CARREIRA DE
PROCURADOR DO ESTADO
NOTA INFORMATIVA
Considerando o compromisso com a transparência
Considerando o compromisso com a publicidade
Considerando o compromisso com o sigilo das provas
Considerando o compromisso com a isonomia
Considerando o compromisso da Procuradoria-Geral do Estado do Acre e da Fundação do
Ministério Público do Rio Grande do Sul com a lisura e correção do certame
A comissão do VII Concurso e a FMP Concursos, por meio do presente expediente, tornam
público o procedimento adotado para o transporte dos cadernos de prova e instrumentos utilizados
para preservação do seu sigilo.
Em face do número de inscritos, foram impressos 1796 cadernos de provas, divididos em
pacotes, transportados em malotes fabricados com lona de alta resistência, selados com lacres
invioláveis de aço. Os pacotes foram divididos em 10 (dez) malotes com lacres de nº 00005, 000037,
000045, 000047, 000049, 000071, 000073, 000074, 000080, 000089. A fim de diminuir a possibilidade
de desgaste e rompimento, os malotes foram embalados com ‘‘protect bag’’, sendo acompanhados
pelo professor Mauro Luís silva de Souza, supervisor dos concursos da FMP no traslado até Rio Branco.
Conforme registro fotográfico apresentado a seguir, os malotes permaneceram lacrados até as
07h56min do dia 02.07.2017, data da realização da prova.
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Somente no horário suprarreferido, a fim de viabilizar o acesso aos lacres de aço, foi
rompido o ‘’protect bag’’. O indigitado ato foi realizado com a presença dos representantes da FMP
Concursos, o representante da OAB e dos Procuradores do Estado do Acre, membros da comissão,
sendo, todos os atos, registrado em foto e vídeo.

Desse modo, fora verificada a manutenção da inviolabilidade de todos os lacres de todos
os malotes por todos os agentes ali presentes. Em tempo, foi realizado o registro fotográfico dos lacres.
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Assim, foram abertos os malotes, contendo os pacotes de prova.
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Ato contínuo, com vistas a facilitação da contagem e conferência, foram os pacotes
dispostos lado a lado, para entrega nas salas de realização da prova, o que ocorreu, logo em seguida à
abertura dos malotes.

Na chegada à sala, identificou-se a existência de uma fenda no envólucro externo preto
dos pacotes nº 33 e 49, mantendo-se os cadernos envoltos no plástico transparente, cuja finalidade é
meramente a compactação do volume no momento de acondicionamento dos cadernos. A cinta de
contenção permanecia, em ambos casos, íntegras.
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Na sala de nº 33, os dois candidatos instados a verificar a inviolabilidade do sigilo do
conteúdo do pacote se manifestaram pela sua preservação, fato que ensejou sua abertura. Em
seguida, outros candidatos solicitaram a presença do representante da banca organizadora, momento
no qual a coordenação da FMP, acompanhada de representante da comissão, se fez presente. O
ocorrido foi devidamente documentado em ata, assinada pelos candidatos que atestaram e
testemunharam a manutenção do sigilo do conteúdo dos cadernos.
Na sala de nº 49, os dois candidatos convidados a verificar a inviolabilidade dos pacotes,
juntamente com os fiscais, solicitaram orientação da comissão do concurso. Desse modo,
representantes da comissão e da FMP concursos compareceram ao local, identificando a situação dos
pacotes e, compreendendo que a preservação de sigilo do conteúdo não foi comprometido pela
ocorrência, lavrou-se registro em ata, assinada pelos candidatos, além de foto e vídeo.
Em ambas as salas, na presença dos candidatos, todos os cadernos foram contados,
estando em conformidade com o quantitativo indicado no pacote. Ademais, os cadernos mantinhamse envoltos no plástico transparente, cuja finalidade é meramente a compactação do volume. Ainda,
a cinta de contenção encontrava-se intacta, reforçando a preservação do sigilo do conteúdo, tudo com
anotação do ocorrido nas atas, com a ratificação dos candidatos em sala, sem manifestações
contrárias.
Destaque-se, ainda, que as provas são agrupadas nos pacotes de maneira que, em ambos
os lados, o conteúdo é voltado para dentro, enquanto a parte externa é apresentada somente com a
capa do caderno, de maneira que não se apresentam acessíveis ou visíveis as questões em qualquer
dos lados.
Nesse contexto, entende-se que os eventos referentes aos pacotes, devidamente
registrados em ata, não evidenciam qualquer indício de violação de sigilo do conteúdo das provas.
Complementarmente, considera-se que, além da embalagem plástica de cada pacote, o sigilo das
provas foi garantido pela preservação do lacre dos malotes que os continham, os quais foram abertos
apenas minutos antes da entrega das provas nas salas, o que ocorreu com conferência e
acompanhamento da comissão do concurso.
A FMP Concursos e a Comissão do VII Concurso colocam-se a disposição para qualquer
outro esclarecimento sobre o tema, reiterando-se que restou absolutamente garantido o sigilo do
conteúdo das provas e assegurando-se que todos os candidatos tiveram acesso concomitante às
informações, conforme se evidencia pelo relatório ora exposto e os registros fotográficos e de vídeo
realizados.
Diante do exposto, com oferta de total transparência, tornam-se públicas as informações
aqui expostas, mantendo-se inalterado o cronograma disposto no anexo do Edital de Abertura.

