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MOCAO DE
SOLIDARIEDADE

0  Vereador  Diego  Bassegio  da  bancada  do  PP   (Partido  Progressita),
solicita,    APROVACAO    da   presente   M09AO    DE   SOLIDARIEDADE   ao
CHAMAMENT0   DE  TODOS  OS APROVADOS  NA  PRIMEIRA  FASE  DO
CONCuRSO      VIGENTE      DA     SUSEPE-RS,       PARA      QUE      SEJAM
CONVOCADOS    PARA    A    SEGUNDA     EASE     (TESTE     DE     APTIDAO
FisICA),  PREVISTA  NO

CERTAME. Ap6s os tramites de estilo,  uma vez aprovada,  requer-se o
seu envio ao Excelentissimo Governador do Estadodo Rio Grande do Sul e ao
Excelentissimo Vice-Governador e Secretario da Seguranca do Estado do Rio
Grande do Sul.

EXPOSICAO DE MOTIVOS

Assunto:   Chamam®nto   dos   744   Aprovados   na   fas®   objotiva   do   Concurso   da

Susop.2022paraaroalizagaodoTosted.AptidaoFisioa-TAF-edomaisetapasdocortame

0 concurso estabeleceu que para aprovagao na fase objetiva os candidatos
deveriam atingir 60  pontos  para seguir nas  pr6ximas etapas,  sendo que 3744
candidatos atingiram tal  indice.  Por6m,  o edital restringiu a pr6xima etapa 3000
candidatos.  N6s  estamos  buscando  o  chamamento  dos  744  aprovados  para
realizaeao  das  pr6ximas  etapas  a  tim  de  gerar  economia  para  o  estado  e
celeridade ao processo.

0  chamamento  e  possivel  e  respaldado  por  meio  da  sumula  473  do  STF
que 6 a conveniencia e oportunidade,  nao ferindo a  isonomia  e  legalidade  do
ce.rtame,  Nesse  contexto,  6  importante  citar que  o  edital  por  sua  vez ja  teve
duas   retificag6es   anteriores   com   base   na   stlmula   473,   al6m   disso,   os
candidatos ficariam a diposigao do governo em cadastro reserva,  nao havendo
obrigatoriedade de nomeagao pelo governo.

Outro  ponto fundamental  de  ser esclarecido e  de  que  dos  candidatos  que
foram  para  as  pr6ximas  fases  mais  de  700  ja  foram  eliminados,  ou  seja,  a
expectativa da administragao  pdblica  de ter em seu  cadastro de  reserva 3000
candidatos esta sendo frustrada;  para que essa  expectativa seja  atingida e
para completar o quadro de cadastro reserva e uma das raz6es pelas quais o
chamamento dos 744 aprovados excedentes pode ocorrer.

Por  tim,   poderao   ser   utilizados  testes  de  aptidao  fisica  ja   pagos   pelo
Governo  para  o  cargo  de  Agente  Penitenciario  Administrativo  (APA)  que  nao
serao  utilizados,   porem   podem   ser  remanejados   para  o  cargo  de  Agente
penitenciario (AP).

Assim, se aprovada REQUER:

Seja enviada ao Excelentissimo Governador do Estado do Rio Grande do
Sul -Sr.  Ranolfo Vieira Jtlnior;

Praca Mal.  Deodoro, s/n9 Centro Hist6rico, Porto Alegre -RS, 90010-905



Sej.a enviada ao Excelentissimo Secret5rio Estadual de Justica e Sistemas
Penal e Socioeducativo no Estado do Rio Grande do Sul  -Sr. Mauro Luciano
Hauschild;

Av. Borges de Medeiros, 1501 - 119 andar - Praia de Belas, Porto Alegre - RS,

90119-goo

Sej.a enviada ao llustrissimo Superintendente dos Servicos Penitenci5rios -
SUSEPE-RS -Sr. Jose Giovani Rodrigues de Souza;

Av. Sert6rio,1988 -Navegantes, Porto Alegre -RS, 91020-000

Sao Jos6 do Herval, 24 de outubro de 2022.


