
 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Rua Manoel Alves de Siqueira nº 41 – Bairro Bela Vista - Guaçuí – ES 

CEP – 29.560-000 – Tel (28) 3553-0291 - CNPJ – 39.315.221/0001-94 

C O M U N I C A D O 

 

A G-strategic, empresa responsável pela organização do Concurso Público da Prefeitura 

Municipal de Colatina-ES, vem a público informar que o Município de Colatina veiculou notícia 

de SUSPENSÃO do Concurso Público 001/2016, no dia 13/10/2016, atribuindo a suspensão a 

suposta apuração dos fatos envolvendo esta empresa. 

Ocorre que, em momento algum, a empresa foi informada ou intimada a prestar qualquer tipo 

de informações ou esclarecimentos sobre possíveis atos irregulares praticadas na execução do 

contrato firmado com o município de Colatina. 

Esclarecemos que esta empresa não tem conhecimento dos motivos que ensejaram a expedição 

do referido ato, motivo pelo qual encaminhamos Representação ao Tribunal de Contas do Estado 

do Espírito Santo (TCE-ES) para que seja dirimida toda e qualquer dúvida em face da decisão do 

Executivo Municipal que determinou a suspensão do Concurso Público. 

Essa decisão foi tomada 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. 

Publicações com este teor tem unicamente a intenção de tumultuar o processo e prejudicar não 

somente a Empresa organizadora, mas também os candidatos que buscam um emprego público 

criando assim falsas expectativas na população. 

Entende-se que tal publicação desrespeita todos aqueles que estão se preparando e estudando 

para prova, esmorecendo o ânimo dos candidatos que sonham em trilhar uma carreira no serviço 

público municipal. 

A G-strategic esclarece que tão logo a Auditoria do TCE-ES seja concluída, imediatamente será 

divulgado a nova data de realização das provas e dará continuidade ao concurso. 

 


