
COMUNICADO  

ÁGUA FRIA, 25 de janeiro de 2012. 

 

Prezados(as) candidatos(as) do Concurso Público do Município de Água Fria – Bahia, 

 

A Multydeias Concurso e Consultoria é uma empresa jovem e nasceu com o ideal de atuar junto aos 

processos de fortalecimento da democracia e participação social, desde a realização de concursos ou 

seleções, como também, na formação continuada dos atores do serviço público. 

Temos, por princípio fundante, o respeito a cada um dos envolvidos no processo. Em particular, 

respeitamos ao público inscrito no Concurso de Água Fria, assim como, ao contratante – Prefeitura 

Municipal e a toda base legal que nos cerca. 

Assim sendo, para tornar o processo de realização dos Concursos mais transparente, é praxe da Multydeias 

publicar, já no Edital, o cronograma de execução, em comum acordo com seu contratante. Desta forma, 

todos nós podemos nos organizar – empresa, candidatos, prefeitura municipal. Essa rotina tem sido feita e 

cumprida ao longo de todos os concursos e seleções realizadas pela Multydeias. 

No entanto, o cronograma de execução do Concurso Público de Água Fria previu a data de 23 de janeiro de 

2012 para publicação parcial do certame e, por ora, encontra-se em atraso para com os(as) candidatos(as). 

É sobre isso que a Multydeias vem informar a você, candidato(a): 

1) A Multydeias, dentro do prazo previsto, realizou toda correção das provas;  

2) A Multydeias, dentro do prazo previsto, possui o relatório parcial do resultado; 

3) Assim, a Multydeias não possui nenhuma responsabilidade pelo atraso na divulgação do resultado, 

tendo em vista que, o Ministério Público de Irará, via Ofício nº 01, datado de 12/01/2012, 

“recomendou” à Prefeitura Municipal de Água Fria “abster-se da publicação do resultado do 

Concurso Público de Edital nº 06/2011, tendo em vista uma representação recebida”. 

4) A Prefeitura Municipal de Água Fria, em obediência ao Ministério Público e, principalmente, em 

respeito a cada candidato inscrito, atendeu à recomendação do M.P.  e, desta forma, não pudemos 

executar o cronograma proposto. 

5) A Prefeitura Municipal de Água Fria está no aguardo de uma audiência com o Ministério Público 

para saber das razões da solicitação. Mediante esse diálogo, aguardaremos as deliberações para a 

publicação dos resultados. 

Desta forma, a Multydeias não possui nenhuma responsabilidade pelo atraso da publicação dos resultados, 

assim como, aguarda pelas deliberações entre Prefeitura Municipal de Água Fria e Ministério Público, para, 

em acordo, publicar o novo cronograma do Concurso. 

Certos de que seremos entendidos, desde já agradecemos a cada candidato inscrito, pela compreensão, ao 

tempo que, afirmamos que estamos na esperança de que esse impasse tão logo se resolva a fim de darmos 

prosseguimento aos nossos trabalhos para contentamento de todos os envolvidos. 

Cordialmente, 

Diretoria da Multydeias. 


