COMUNICADO
A G-strategic, empresa responsável pela organização do Concurso Público da Câmara Municipal de
Apiacá-ES, vem informar que a Promotoria de Justiça de Apiaca - MP-ES, ingressou com ação civil
pública junto ao Poder Judiciário objetivando a suspensão do citado concurso, ação essa tombada
sob o n.º 0000499-77.2017.8.08.0005.
O Ministério Público Estadual, alega que a empresa organizadora está impossibilitada de contratar
com a Administração Municipal, por ter sido declarada inidônea pelo Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, TCE-ES, e em face disso, o Juiz da Comarca de Apiacá-ES, deferiu a liminar
pleiteada pelo requerente.
Após notificação recebida, a empresa decidiu por comunicar aos interessados da suspensão do
concurso, objeto do Edital nº 001/2017 CMA, para que todos tenham ciência do ocorrido, e das
providencias tomadas até o momento.
Esclarecemos que as medidas judiciais foram adotadas, pois a ação civil pública já foi devidamente
contestada e a decisão liminar encontra-se sob a análise do Tribunal de Justiça do ES, por meio do
Agravo de Instrumento nº 0000575-04.2017.8.08.0005.
Tanto na Contestação, quanto no Agravo, foi juntado o Acórdão TCE-ES nº 540/2017, datado de
12/06/2017, que deu provimento total ao recurso impetrado pela empresa, julgando procedente
seus argumentos, absolvendo-a de todas as acusações, ilidindo, portanto, os fundamentos da
ACP.
As medidas foram tomadas em respeito a todos os envolvidos com o concurso, sejam os
profissionais responsáveis pela elaboração do mesmo, que foram expostos à suspeição, bem como
aos candidatos que acreditaram e se inscreveram almejando a admissão no serviço público
municipal.
Alegações com este teor tem unicamente a intenção de tumultuar o processo e prejudicar não
somente a Empresa organizadora, mas também os candidatos que investiram tempo e dinheiro em
busca de um emprego público criando assim falsas expectativas na população.
A G-strategic esclarece que tão logo seja modificada a decisão que suspendeu o concurso será dado
continuidade ao concurso com a publicação do resultado das etapas restantes.
Atenciosamente
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