COMUNICADO
A PLANEJAR – Planejamento e Consultoria LTDA EPP, em respeito aos candidatos inscritos no
Concurso Público do Município de Oiapoque, vem a público, prestar maiores esclarecimentos e
alguns encaminhamentos acerca do ocorrido:
A PLANEJAR é uma instituição séria, proba, e foi contratada pelo Município de Oiapoque para
organizar o certame de acordo com os princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade e
da eficiência, e afirma que não cometeu qualquer ato que maculasse o concurso público.
A PLANEJAR ressalta que em momento algum ocorreu qualquer tipo de violação ao sigilo das
provas, de sorte que não houve vazamento, ou qualquer outro tipo de fraude. O que aconteceu,
como dito anteriormente, foi uma denúncia anônima que não se sabe com qual intuito foi feita.
A suspensão das provas foi uma decisão da Comissão Fiscalizadora do Concurso da Prefeitura de
Oiapoque, a qual a PLANEJAR respeitou e acatou, buscando proteger os candidatos de qualquer
possibilidade que comprometeria a lisura e obviamente a credibilidade do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Oiapoque - AP.
Destacamos o nosso repúdio ás matérias falsas que foram publicadas em alguns meios de
comunicação com o objetivo de desinformar e causar tumulto ao certame. Consideramos que os
boatos criados e difundidos sobre o Concurso Público foi um desserviço à população, além, de
configurar falta de ética e respeito com todos os profissionais envolvidos.
Gostaríamos de agradecer a compreensão, às vezes difícil, mas, necessária nesta hora.
Reafirmamos, também, o nosso compromisso de manter o nível da banca e garantir aos
candidatos que todos os procedimentos serão dentro dos critérios corretos.
Por fim, a PLANEJAR reafirma o seu compromisso institucional, se colocando à disposição de
todos que desejem saber informações sobre o certame, os quais podem entrar em contato
diretamente com a PLANEJAR, por meio do e-mail: planejar@hotmail.com.br
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