Comunicado Concurso Público Conceição da Feira
Edital 01/2019

Imediatamente após a veiculação, nas mídias sociais e veículos de comunicação
regionais, das primeiras notícias que repercutiram negativamente o resultado parcial do Concurso
Público da Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, convocado por meio do Edital 01/2019, a
Direção da Suprema Concursos e Consultoria convocou sua equipe de colaboradores e banca
examinadora para imediatamente verificar os procedimentos de elaboração, impressão,
acondicionamento e guarda dos cadernos de prova, bem como os procedimentos de aplicação da
prova objetiva e o processamento e divulgação dos resultados.
A verificação minuciosa efetuada ao longo da última semana fora concluída no dia de
hoje com a confirmação da segurança e da lisura dos procedimentos adotados, bem como da
mais absoluta correção do resultado apresentado na última semana.
Todavia, considerando recomendação do Ministério Público do Estado da Bahia,
fundamentado em supostas notícias fornecidas por candidatos do concurso público, os quais
“revelaram que muitos familiares, esposas e companheiras de agentes públicos de Conceição da
Feira, sobretudo Vereadores e a Vice-Prefeita, foram aprovados” na etapa de Prova Objetiva
aplicada no dia 15 de dezembro último, a empresa Suprema Concursos e Consultoria, responsável
pela realização do referido Concurso Público registra que, mesmo fazendo uso contínuo de
práticas e protocolos de segurança norteados pelo absoluto respeito à coisa pública e seus
princípios administrativos pertinentes bem como à isonomia dos candidatos inscritos e
transparência dos procedimentos adotados, RESOLVE suspender provisoriamente a realização das
etapas seguintes no intuito de garantir a segurança jurídica dos atos futuros como realização de
provas práticas e julgamento de títulos.
Registramos ainda que a Suprema Concursos e Consultoria vai colaborar de forma
efetiva com os órgãos de fiscalização, bem como com a Prefeitura Municipal de Conceição da Feira,
no intuito de esclarecer quaisquer dúvidas que tenha como origem os atos sob sua
responsabilidade, bem como registra não possuir quaisquer dados que possam confirmar ou
refutar possível parentesco de candidatos com agentes públicos e/ou políticos sejam da “situação”
ou mesmo da “oposição” de quaisquer municipalidade onde tenha realizado seus mais variados
concursos e seleções públicas, não passando tais afirmações de meras ilações sem quaisquer
vinculação com a atividade da Suprema.
Feira de Santana, 06 de fevereiro de 2020.
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