Nota de esclarecimentos referência:
Processo Seletivo 001/2021
A Prefeitura Municipal através da administração recebeu informações de denúncias referente ao
processo seletivo recém realizado no município, incluindo publicações de inverdades, esclarecemos
inicialmente que foi contratada uma empresa, nos trâmites da lei 8.666/93, para realização do
processo, conforme contrato administrativo, porém várias acusações estão sendo realizadas contra a
empresa e disseminadas em redes sociais, inclusive dirigidas de forma equivocada a prefeitura.
A Prefeitura Municipal, através da comissão de acompanhamento do processo seletivo, notificou a
empresa para esclarecimentos após receber reclamações de alguns, devido à ausência de notas de
participantes, tendo a empresa FGW Cursos e Editorações realizado as devidas correções.
Conforme disposto em Ata, pelos membros da comissão, que após publicação constando a listagem
preliminar do resultado do Processo Seletivo 01/2021, divulgada no site oficial da empresa FGW
Cursos e Editorações no dia 24 de junho, observou-se que muitos candidatos, em cargos diversos,
estavam com notas 0 (zero), o que não seria possível diante de algumas questões terem sido anuladas.
Os membros realizaram contato com o Representante da empresa FGW Cursos e Editorações
imediatamente, sendo informado do erro no momento de publicação da relação preliminar, tratando
apenas de erro, ficando a empresa encarregada de corrigir a falha ocorrida, o que foi feito e atualizado
por volta das 18h:00 do mesmo dia
Ressalta-se ainda que a empresa informou a prefeitura que todos os documentos referentes ao
processo seletivo encontram a disposição da comissão para conferência caso for necessário, não
havendo qualquer irregularidade até o momento no referido processo seletivo, o qual ainda se
encontra em fase de recurso, sendo informado ainda pela empresa que todos os recursos em análise
serão julgados e anexados os documentos para conferência dos interessados, o que demonstra
transparência do processo realizado.
A Prefeitura Municipal aguarda a publicação final pela empresa dos aprovados, para a devida
homologação, tendo em vista que o prazo de recurso ainda se encontra aberto, sendo o recurso o

instrumento próprio onde poderão ser questionados os pontos que os candidatos não tiverem de
acordo,
A Prefeitura Municipal ressalta ainda que não possui qualquer interferência no processo, sendo de
inteira responsabilidade da empresa, que deverá cumprir as cláusulas contratuais, com o município.
A empresa também publicou uma nota em seu site oficial, concursopublicomg.com.br, no sábado
dia 26 para mais esclarecimentos aos candidatos dos fatos ocorridos.
No tocante as insinuações caluniosas dirigidas a prefeitura e servidores serão tomadas as medidas
cabíveis.
Por fim, a Prefeitura deixa claro, que não há o que temer no que for de sua responsabilidade, sendo
que ela mesma, tomará as medidas que forem necessárias caso entenda pela imparcialidade da
Empresa responsável pelo certame.
A Prefeitura de Onça de Pitangui agradece a compreensão e está à disposição de todos, sem exceção,
para sanar quaisquer dúvidas

Onça de Pitangui, 29 de junho de 2021.

