PREFEITURA MUNICIPAL DE SETUBINHA
CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO - EDITAIS Nº 001/2015
COMUNICADO Nº 1
A Empresa Ágora Consultoria Ltda. comunica aos candidatos participantes dos referidos eventos e a
quem possa interessar:
1º - A Ágora Consultoria Ltda. realizou os dois eventos na E.E Nagib Mahmud Nedir, no dia
29/11/2015 (domingo), com 874 candidatos no turno da manhã e 950 candidatos no turno da tarde.
2º - Turno da Manhã – as provas iniciaram às 9 horas em todas as turmas, com abertura dos
envelopes de provas após conferência dos lacres, testemunhadas pelas salas de provas, com visto
de um candidato e do Fiscal de cada sala.
Nas salas 20 e 21 (quadra) o início das provas sofreu atraso, tendo iniciado às 09:47 horas.
O referido atraso se deu porque o Coordenador entregou apenas um envelope de cada sala para o
fiscal aplicador. Quando foi detectada a falta de provas, o Coordenador notou a falha e identificou os
envelopes complementares das referidas salas, devidamente lacrados, que foram apresentados às
salas e abertos com os respectivos vistos dos lacres.
Sanado o problema referido (apenas das duas salas) as provas transcorreram normalmente com a
devida tranquilidade.
Nenhum candidato deixou de fazer prova por não recebê-la.
3º - Turno da Tarde – as provas iniciaram às 14:30 horas com a abertura dos envelopes de provas,
colhidos os vistos dos candidatos e do Fiscal de cada sala, testemunhando a integridade dos lacres
dos envelopes.
Nenhuma ocorrência de falta de prova e/ou gabaritos foi registrada na totalidade das salas no turno
da tarde.
O Concurso Público e o Processo Seletivo transcorreram com a devida tranquilidade prevista.
4º - A Ágora Consultoria utiliza o mesmo tipo de lacre dos envelopes há 10 anos, tendo realizado
mais de 70 concursos públicos/processos seletivos em Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, nunca
tendo existido qualquer tipo de quebra de sigilo ou anulação de qualquer um dos seus trabalhos.
5º - Todas as informações aqui apresentadas estão descritas e comprovadas nas Atas das
respectivas salas, assinadas pelo fiscal de sala e por dois candidatos que realizaram a prova.
6º - Colocações inverídicas, criadas certamente por pessoas que não lograram êxito em suas provas,
circulam nas redes sociais, de forma diferente dos esclarecimentos oficiais aqui descritos pela Ágora
Consultoria, com intuito apenas de macular os eventos que foram realizados com total transparência
e segurança, como todos os nossos trabalhos que se encontram relacionados no site
www.agoraconsultoria.srv.br.
Atenciosamente,
ÁGORA CONSULTORIA LTDA

