
Esclarecimentos à imprensa

1. Como Presidente da Fundação de Apoio ao Cefet – FUNCEFET, fundação privada criada nos termos do Código Civil para
dar apoio ao Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro (CEFET/RJ), fiscalizada pelo Ministério Público do
Rio de Janeiro, cabe-me levar ao conhecimento da população capixaba algumas informações sobre a idoneidade da
instituição e sobre a sua capacidade técnica e notória especialização para realizar concursos públicos de grande porte, a
exemplo do concurso público para o provimento de 250 (duzentos e cinqüenta) vagas para o cargo de Agente de Polícia Civil
do Estado do Espírito Santo, para o qual foi recentemente contratada pelo Governo do Estado do Espírito Santo;

2. Não procedem as máculas ventiladas na Recomendação no 001/2012, expedida pela 13a Promotora de Justiça Cível de
Vitória ao Delegado-Chefe da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, no que tange à suposta “inexperiência na realização de
concursos públicos” por parte da FUNCEFET;

3. Nos últimos 17 (dezessete) anos, a FUNCEFET realizou dezenas de concursos públicos nas diversas Unidades da
Federação, aí incluídos o certame para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (com
68.000 candidatos inscritos) e o quadro de Saúde da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (com 31.000 candidatos
inscritos);

4. A FUNCEFET possui ao longo de sua existência parceiros como o Governo Federal, o Governo do Estado do Rio de
Janeiro, Petrobrás, BR Distribuidora, Furnas, Nuclep, Embratel, Telemar e várias outras instituições renomadas e de grande
porte;

5. A FUNCEFET possui mais de 40 (quarenta) cursos de pós-graduação, já tendo certificado 4.000 (quatro mil) profissionais e
qualificado outros 80.000 (oitenta mil) profissionais por meio de seus cursos de qualificação profissional;

6. A FUNCEFET recebeu os títulos de Utilidade Pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de
Janeiro em virtude dos grandes projetos desenvolvidos nas áreas social e acadêmica. A fundação ostenta titulação
reconhecida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para atuar como escola técnica;

7. A mera impugnação judicial sobre aspectos de determinado concurso público – fenômeno cada vez mais corriqueiro e
experimentado por toda e qualquer fundação que realiza concursos públicos de grande porte – não traduz “inexperiência” ou
falta de notória especialização, quiçá tem o condão de atrair dúvidas sobre a sua reputação ou a sua idoneidade;

8. Não há qualquer irregularidade nos processos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro mencionados na
Recomendação no 001/2012, quer porque não se referem à FUNCEFET, quer porque foram prestados os devidos
esclarecimentos;

9. Importante esclarecer que o cancelamento de concurso público da Câmara Municipal de Maceió/AL decorreu, como público
e notório, de iniciativa da própria Câmara, e não por qualquer irregularidade imputável à FUNCEFET;

10. Registre-se que a FUNCEFET teve suas contas aprovadas pela fiscalização do Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro, e que ao cabo dos vários concursos que promoveu jamais lhe foi imputado qualquer envolvimento em fraudes. Sendo
assim, as aleivosias que recentemente lhe foram desferidas por interesses escusos de entidades privadas serão
veementemente repudiadas pela fundação com a adoção de rigorosas medidas judiciais destinadas a reparar as ofensas
desleais à honra objetiva da entidade.

11. Não paira sobre a FUNCEFET qualquer fato capaz de desabonar sua conduta desde a criação; pelo contrário, durante a
sua existência, a FUNCEFET vem cumprindo impecável papel profissional e social, de maneira que seus atributos de
experiência e idoneidade certamente lhe permitem compartilhar com a sociedade capixaba o sentimento de absoluta confiança
na capacidade de realizar o concurso público.

Prof. Raul Rousso
Presidente da FUNCEFET

AVISO 002

EM RAZÃO DO GRANDE VOLUME DOS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO, A FUNCEFET ORGANIZADORA DO
CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMUNICA QUE O RESULTADOS SERÃO
DIVULGADOS NO DIA 10 DE AGOSTO.

APROVEITAMOS A OPORTUNIDADE PARA REFORÇAR O RESPEITO AOS INTERESSADOS.

AVISO 001

EM VIRTUDE DOS PRINCÍPIOS A ISONOMIA, TRANSPARÊNCIA, IDONEIDADE E PRINCIPALMENTE EM RESPEITO AOS
INTERESSADOS, A FUNCEFET ORGANIZADORA DO CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMUNICA QUE:

”O CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EDITAL N.º 1/ PCES de 19
de JULHO de 2012, NÃO SOFREU QUALQUER ALTERAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTEÚDO E CRONOGRAMA.

DESTA FORMA PERMANECEM TODAS AS CONDIÇÕES DO CERTAME PUBLICADAS E VEICULADAS EM EDITAL E
CRONOGRAMA VIGENTE.”


