FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO VALE DO PIQUIRI

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Vale do Piquiri FADCT, com sede na cidade de Goioerê, Estado do Paraná, no cumprimento de suas funções,
atua como colaboradora do processo de desenvolvimento educacional cientifico e tecnológico.
Pessoa jurídica de direito privado, dotada de autonomia patrimonial, administrativa e financeira,
sem fins lucrativos, regendo-se pelo seu Estatuto, Regimento Interno e pelas disposições legais
que lhe forem aplicáveis.
Com mais de 30 anos de serviços prestados, e mais de 50 concursos públicos e testes seletivos
realizados, conta com uma equipe profissional composta de técnicos, professores ( Mestres e
Doutores) que esmeram-se no intuito de prestar serviços de qualidade aos Municípios que
contratam a entidade.
A Contratação da Prefeitura Municipal de Salgado Filho-PR delibera a FADCT, a
responsabilidade dentre outras da aplicação das Provas do certame 01/01/2018, preparação de
questões, cadernos de provas, logística da realização do concurso dentre outras.
Ocorre que após aplicar a Prova Objetiva em 10/06/2016 constatou-se o erro que segue :
NO PERÍODO VESPERTINO, para os cargos de Professor e Professor de Educação Infantil
tiveram o mesmo conteúdo das aplicadas para os cargos do PERÍODO MATUTINO. 2. A prova
de conhecimentos específicos do Cargo de Tratorista foi aplicado questões do cargo de
Operador de Máquinas, e que a prova de conhecimento especifico do cargo de Motorista foi
aplicado questões de Motorista Regional.
Deste modo , a FADCT , vem a publico esclarecer :

1) O processo de elaboração das provas obedece critérios seguros e sigilosos no intuito de
manter a lisura e transparência do concurso.

2) O erro constatado refere-se exclusivamente aos cargos acima supracidados.
3) A FADCT reconhece o erro e busca repara-lo com as deliberações já publicadas via
edital 12/2018.
AINDA,
Informamos que o Sr. Prefeito Helton Pedro Pfeifer, ao tomar conhecimento do erro no
concurso, exigiu de imediato a apuração dos fatos e a resolução dos mesmos , e solicitando uma
resposta da FADCT apontando para a reaplicação das provas a fim de evitar dano aos
candidatos que concorrem as vagas.
Deste modo, a Prefeitura Municipal de Salgado Filho e a FADCT, agiram prontamente a buscar
solucionar este erro, que não fora causada pela Prefeitura Municipal, mas sim pela FADCT,
empresa contratada para a finalidade de condução do Concurso Público.
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Após Reuniões com a Banca examinadora do Concurso, A Comissão especial de Concurso do
Município de Salgado Filho, e a fim de reparar os danos causados o Sr. Prefeito Helton Pedro
Pfeifer, determinou a Reaplicação das Provas citadas no Edital 12/2018, para o prosseguimento
do Concurso Público 01/2018.
Deste modo, ressaltamos ainda que a condução do certame prosseguira com a devida atenção as
etapas e a retificação via edital especifico atribuindo novas datas as ações.
Sendo oque temos para o momento,

Goioerê, 14 de Junho de 2018.
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