NOTA DE ESCLARECIMENTO
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:
No último sábado, 25 de janeiro de 2020, a Planejar Consultoria recebeu, com
surpresa, o comunicado de suspensão das Provas Objetivas solicitada pela Comissão
Fiscalizadora do Concurso Público do Município de Oiapoque do Edital nº 001/2019,
sob a justificativa de suspeita de violação de um malote. Diante disso, a empresa
esteve à disposição no intuito de entender e elucidar as circunstâncias do que
estava ocorrendo, devido à improcedência da denúncia. Vale ressaltar que os
malotes têm, apenas, a função de transportar OS CADERNOS DE QUESTÕES. Os
CADERNOS ficam/estavam devidamente LACRADOS DENTRO DE ENVELOPES DE
SEGURANÇA para serem entregues às escolas onde ocorreria a aplicação das
provas. Inclusive, as primeiras informações passadas pelo Delegado, em entrevista,
reafirmam que TODOS OS MALOTES ESTAVAM LACRADOS e que um deles foi
lacrado diferente dos outros.
Diante do exposto, a decisão pela suspensão da aplicação das provas se deu para
evitar ruídos na comunicação com os candidatos que gerassem dúvidas quanto à
realização do concurso. Isso comprometeria a garantia de participação de todos,
além de gerar um tumulto desnecessário na aplicação da Prova. A decisão extrema
é uma forma de assegurar a lisura do certame, concedendo a todos os candidatos a
paridade e transparência necessárias, garantidas por Lei, numa concorrência que
deve prevalecer o critério da meritocracia.
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 é um
desserviço à população, além, de configurar falta de ética e respeito com todos os
profissionais envolvidos.
Lamentamos profundamente tal episódio que prejudicou a todos, mas, também
reafirmamos que o procedimento adotado pela empresa de acatar a suspensão
busca protegê-los de qualquer possibilidade que comprometa a lisura e obviamente
a credibilidade do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Oiapoque - AP.

Finalmente 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 foram dentro
dos critérios corretos.
Por último, a PLANEJAR esclarece que sempre trabalhou primando pela
transparência, clareza dos atos, legalidade e isonomia no que tange aos candidatos
inscritos em seus processos de seleção (concursos ou processos seletivos públicos)
e ainda com base no poder discricionário das entidades, primamos, também, pelos
princípios da impessoalidade, da publicidade e da igualdade.
Certa do desempenho de suas obrigações, a PLANEJAR – Planejamento e
Consultoria LTDA EPP, tranqüiliza todos os candidatos, ressalvando que buscará
solução com brevidade sobre o impasse concernente à realização do certame.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.
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