NOTA DE ESCLARECIMENTOS

O Instituto Águia, através de seus representantes legais
vem por meio desta Nota de Esclarecimentos pedir desculpas pelos transtornos
causados na aplicação das provas do Concurso Público de Limeira/SP em 02 de
fevereiro de 2020 e informar que a decisão de suspensão das provas foi a mais
adequada.
Primeiramente cabe esclarecer que o Concurso Público
não foi cancelado. As provas aplicadas no período da manhã ocorreram normalmente
e seguirão o cronograma de trabalhos previsto no Edital do concurso.
Em relação a suspensão da aplicação das provas do
período vespertino, identificou-se como causador e irreversível o problema na entrega
da alimentação dos fiscais. Houve atraso na entrega da alimentação pela empresa
contratada para produção e entrega de alimentação e diante dessa situação os fiscais
de alguns locais de aplicação se evadiram impossibilitando a continuidade dos
trabalhos.
Por isso, como medida de segurança, haja vista que o
horário de abertura dos portões estava próximo e a fim de evitar que a abertura dos
portões ocorresse sem fiscais suficientes para atender os candidatos, foi tomada a
decisão de suspensão das provas do período vespertino, sendo esta a mais adequada e
segura ao certame, aos candidatos e à equipe de aplicação.
A fim de não causar prejuízos aos candidatos que não
realizaram as provas do período vespertino o Instituto Águia se pontifica a fazer a
restituição de despesas mediante comprovação. Para isso, é necessário que solicitem
formalmente ao Instituto Águia, através do e-mail candidato@institutoaguia.org.br o
reembolso das despesas.
Em conjunto com a Prefeitura de Limeira/SP, ficou
definido que referidas provas serão aplicadas em 08 de março de 2020 no período
vespertino. Os locais de prova e demais informações serão publicadas em breve.

Diante de todo o exposto, são estes os esclarecimentos
que por ora apresenta ratificando o comprometimento do Instituto Águia em finalizar
os trabalhos da melhor forma possível com o intuito de atender o fim a que se propôs
que é a realização do Concurso Público até sua homologação final.
Sendo assim, o Instituto Águia coloca-se à disposição para
quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
São Paulo, 03 de fevereiro de 2020.
Águia Instituto de Desenvolvimento Educacional e Social

