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NOTA DE ESCLARECIMENTO
A FACET CONCURSOS vem, por meio desta, após as notícias que circularam na
cidade de Belo Jardim, acerca da lisura e compromisso da Instituição, onde estas se basearam
numa Ação Civil Pública nº 0800555-66.2019.815.0311, que tramitou na Comarca de
Princesa Isabel – PB, ajuizada pelo MP local, como também divulgaram outras
desinformações sobre hipotéticos vícios em outros certames públicos, citando unicamente a
Ação Popular nº 0800058-89.2016.845.0171, que tramitou na comarca de Esperança/PB,
além de outras 2 ações individuais que nada tem a ver com a reputação da Instituição:

Nesse sentido, esta vem a público informar que, de forma responsável e
compromissada, realizou visita espontânea ao Ministério Público desta Comarca e entregou
toda documentação pertinente aos fatos referidos e dirimiu todas as dúvidas em relação a sua
seriedade e sua ética profissional no seu proceder, explicando os procedimentos que levaram
a sua contratação para realização do Concurso Público desta cidade, como também
justificativas sobre as ações mencionadas que, inclusive, já foram resolvidas sem prejuízo
para qualquer parte.

Ao mesmo tempo, a FACET apresentou Recurso Administrativo perante a Prefeitura de
Belo Jardim, explicando que tais ações foram julgadas improcedentes, anexando os
documentos comprobatórios desta afirmação, onde a mesma acatou os argumentos do
Recurso da Instituição, validando sua contratação, determinando assim a plena
continuidade do Concurso.
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DO RESTABELECIMENTO DA VERDADE
A FACET Concursos, ao procurar o MP local, além dos esclarecimentos devidos, fez
questão de ressaltar que se trata de uma instituição com mais de 22 anos de existência,
possuindo um Campus estabelecido na Cidade de Timbaúba – PE, com 08 cursos de ensino
superior ativos e mais alguns de extensão e outras de pós-graduação, possuindo assim um
robusto patrimônio moral e ético.
A instituição se dedica ao ensino superior e tem um núcleo de realização de concursos
com competentes e capacitados professores de seu quadro próprio, sendo compostos por
Doutores e Mestres que também trouxeram experiências anteriores, tendo os mesmos
participados de Concursos para a PM/PB, MP/PB e outras várias Prefeituras e Câmaras
da PB e de PE, apresentando-se como um diferencial entre as instituições deste ramo.
Mesmo com toda essa bagagem, a mesma se destaca pelo parco número de ações que
tramitam contra ela – APENAS 2, onde as mesmas já foram julgadas e solucionadas e nunca
teve seu nome envolvido em qualquer tipo de escândalos ou fraudes, nem nunca serviu de
suporte à acomodação de apadrinhados, porém não é imune às ações de toda ordem de
insatisfeitos e daqueles que não lograram êxito no resultado do Concurso.
Para fins de consulta e referência, nos últimos 2 anos, realizamos os concursos nas
cidades de Esperança – PB (com mais de 13 mil candidatos), Riachão – PB, Pedras de Fogo –
PB, São José dos Ramos – PB, Santa Terezinha – PB e Princesa Isabel – PB, sem qualquer
resquícios de fraudes ou vícios, se destacando pelo sucesso destes procedimentos, sendo
apresentados todos os atestados de Capacidade Técnica destes eventos.
Podemos afirmar também que todo o processo de contratação da Instituição seguiu à
risca o que determina a Legislação e em plena consonância com os Súmulas do TCU.
Finalmente, a Instituição comunica a todos que a presente organizadora demonstrou
com clareza e transparência que os preceitos legais foram obedecidos e que a idoneidade da
instituição foi comprovada e as inscrições não foram interrompidas e que o edital será
cumprido para que possamos realizar mais um Concurso de forma idônea e correta,
assegurando o dever da manutenção de total segurança jurídica e transparência do presente
concurso.
Belo Jardim, em 18 de outubro de 2019.
FACET Concursos
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