NOTA DE ESCLARECIMENTO relativa à divulgação através de publicação em rede social (facebook), na
qual, são feitas acusações inverídicas e criminosas a respeito da Multydeias – Consultoria & Assessoria
para Realização de Concursos e Seleções Públicas para o quadro pessoal.
Por a MULTYDEIAS prezar, sempre, pela probidade e transparência, torna oficial a presente nota, com o
objetivo de informar à sociedade de forma geral e a quem possa interessar, assim como, refutar as
alegações criminosas e imorais feitas em rede social, por perfis falsos, mencionada supra, que,
certamente, tem o único mister de macular a imagem desta.
A MULTYDEIAS nasceu da convergência de sonhos e da necessidade de, aplicando uma metodologia
inovadora, eficiente e humana, revolucionar a área de consultoria e assessoria para realização de
concursos e seleções públicas para quadro pessoal. Assim, foi criada pessoa jurídica que possibilitasse a
concretização deste sonho, tendo data de criação em 05 de março de 2009 e sede, no município de
Tucano, Estado da Bahia. E desde a sua fundação, presta, com competência e diligência, serviços na área
de consultoria, realização de concursos públicos e seleção pública para o quadro de pessoal, como,
facilmente, pode ser constatado em seu endereço eletrônico ou, pessoalmente, no endereço físico.
Somos uma empresa que nasceu de um sonho e realiza sonhos, levando a sério sua missão e filosofia. São
sete anos de diversas atividades e seleções, não ficando sua área de atuação restrita ao município de sua
sede física, tendo já, há muito tempo, devido a qualidade e presteza no desenvolver do seu labor,
expandido para outros. Além de jornadas pedagógicas, formação de líderes, disponibilização de diversos
cursos, já realizou diversos concursos e seleções públicas, nunca tendo tido, qualquer problema em
relação aos mesmos. Para que a empresa realize uma seleção ou concurso público, participa de
procedimento licitatório, no qual, há a divulgação antecipada de edital, cumprindo com tudo previsto no
mesmo, respeitando, acima de tudo, todos os princípios da Administração Pública. Após contratação da
empresa, conduz os processos seletivos (concurso ou seleção pública) de forma proba e com lisura,
sempre atenta ao cronograma e objetivando, que, ao final, os candidatos aprovados sejam nomeados e
empossados.
Nosso sucesso é fruto de trabalho árduo, de responsabilidade e muita dedicação. Desde sua fundação até
a presente data a MULTYDEIAS, não responde nenhum processo de qualquer natureza.
Nos últimos dias temos sofrido calunias através de algumas postagens em facebook, áudios falso,
mentirosos circulando em grupos de whatsApp, tudo isso tem sido uma prática incessante por interesses
espúrios locais.
Não realizamos nenhum trabalho de cunho político nos municípios onde prestamos serviços, nossa
bandeira é a do respeito aos interesses de todos que buscam através de sua competência conquistar uma
vaga no serviço público.
Para maiores esclarecimentos, a quem ainda tenha dúvida acerca do quanto narrado nesta nota de

esclarecimento, esteja convidado a comparecer na unidade da Multydeias, no endereço
constante do sítio eletrônico.
Por fim, a empresa já está em contato com o setor jurídico, tomando todas as providências, em busca
de responsabilizar criminal e civilmente o(s) autor(es) de publicação ofensiva à honra desta.
Diretoria Geral da Multydeias

