NOTA EXPLICATIVA
A S&R CONCURSOS E PESQUISAS LTDA, empresa executora do Concurso Público
da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA, informa a todos os candidatos o que
segue:
Considerando as inúmeras reclamações dos candidatos que tiveram divergência de
notas nos seus resultados, antes e pós correção da prova de redação. RESULTADOS
PARCIAL E FINAL.
Considerando as referidas reclamações, a S&R CONCURSOS E PESQUISAS LTDA
constatou que de fato houve divergência da informação dos resultados.
Considerando que todos os atos publicados de divulgação referente ao resultado final
das provas pós redação, estavam realmente incorretos o que causou uma insatisfação
geral dos candidatos.
Considerando que ao constatar a divergência a S&R solicitou explicações à empresa
desenvolvedora e administradora do sistema, a qual apresentou laudo técnico,
admitindo a responsabilidade pela falha no sistema, o que houve foi que ao trazer a
informação do Banco de Dados (local onde a informação fica gravada) foi feito uma
análise equivocada desta informação, não analisando corretamente a situação do
RESULTADO PARCIAL E FINAL.
A fim de que não haja candidatos prejudicados a S&R passa a tomar as seguintes
providências:
1. Releitura ótica em outro sistema que está sendo testado para aquisição pela
empresa S&R, precisando de no mínimo 10 (dez) dias para realizar tal operação.
2. A EMPRESA S&R permanece no firme propósito de tratar todos os concursos
públicos que realiza em todo estado de forma técnica e dentro dos princípios
vigentes em nossa Constituição. Quanto ao comprometimento da idoneidade do
concurso, a mesma não foi abalada, pois trata se de erro material no sistema do
banco de dados da administradora do sistema, refutando qualquer
“insinuação/sugestão” de fraude. Eventuais erros serão corrigidos da forma mais
célere possível, a fim de demonstrar a lisura, transparência e seriedade no caso em
tela.
3. Para as falhas citados acima salientamos que os mesmos já estão sendo corrigidos
por nossa equipe técnica e garantimos não mais ocorrer este tipo de falha.

Salvador, 03 de maio de 2016.
A Diretoria

