COMUNICADO Nº 01‐2019, DE 19/11/2019
Comunica o adiamento do resultado preliminar das
provas objetivas do concurso público instituído pelo
Edital nº 01/2019.

A Prefeitura Municipal de Paulo Ramos‐MA ‐ por intermédio da Comissão Organizadora
do Concurso Público, instituída pela Portaria nº 271/2019 ‐ e o Instituto Legatus,
Considerando o cumprimento às disposições legais e àquelas dispostas no Edital nº
01/2019, em especial em seu subitem 9.20, que estabelece: “Se, a qualquer tempo, for
constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação
policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele
será automaticamente eliminado do concurso, sem prejuízo da adoção das medidas
criminais cabíveis.”;
Considerando a constatação de tentativas frustradas e flagradas pela fiscalização do
certame de candidatos tentando utilizar meios fraudulentos por ocasião da realização
das provas objetivas, conforme registros em atas, materiais apreendidos pela equipe de
fiscalização, e diante da utilização de instrumentos de tecnologia próprios;
Considerando a necessidade de tempo hábil para concluir a investigação em curso, que
tem o objetivo de eventualmente identificar quaisquer outros candidatos que tenham
tentado obter vantagem ilícita, com vistas às suas respectivas eliminações, bem como
para o encaminhamento das informações devidas às autoridades competentes para
adoção das providências criminais cabíveis;
Considerando, por fim, o compromisso em promover uma seleção justa, impessoal,
isonômica, obediente aos aspectos legais e que privilegie a meritocracia;
Informamos aos candidatos inscritos no concurso público da Prefeitura Municipal de
Paulo Ramos o adiamento da divulgação do resultado preliminar das provas objetivas,
em data a ser posteriormente informada, conforme entendimento a ser firmado entre

o Instituto responsável e a Comissão Organizadora do Concurso, e após submetidas
todas as informações e documentos ao representante do Ministério Público.
Por fim, caso quaisquer interessados queiram fornecer informações fundamentadas que
possam

subsidiar

as

investigações,

poderão

remete‐las

ao

juridico@institutolegatus.com.br.

Paulo Ramos‐MA, 19 de novembro de 2019.
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