FEPESE – Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos
COMUNICADO
A FEPESE – Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos, em face de
notícias divulgadas dando conta de suposta irregularidade no Concurso
Público que realiza para o Município de Lages, torna público o que se segue:
1. Os candidatos que tiveram suas inscrições homologadas foram
alocados em locais de prova e para cada um deles, de acordo com a
sua inscrição, correspondeu um caderno de provas e um cartão
resposta;
2. Encerrada a entrada dos candidatos e iniciada a prova, os fiscais de
sala são instruídos a recolher os cartões resposta dos candidatos
faltantes e identificar com uma marcação no campo próprio –
“Ausente”, os que não compareceram;
3. Ao final da prova todos os cartões respostas são lacrados em
envelope no próprio grupo de aplicação e só são manuseados quando
da sua leitura na sede da FEPESE. Por questão de segurança todo o
processo é digital, não havendo interferência humana na leitura dos
cartões e no cálculo das notas dos candidatos. Se corretamente
identificado como ausente o cartão resposta, o candidato é
considerado faltante e eliminado do certame, conforme Edital;
4. Ocorre que, nem todos os fiscais procederam a correta marcação nos
cartões respostas dos candidatos ausentes, fazendo com que os
referidos cartões fossem lidos pelo equipamento como se os
candidatos estivessem presentes;
5. Como é sabido, as Bancas Examinadoras decidiram por anular
algumas questões do certame, tendo em vista os requerimentos dos
candidatos, e, por clara determinação do Edital, no caso de anulação
de qualquer questão, as questões anuladas foram consideradas como
corretas para todos os candidatos que prestaram as respectivas
provas;
6. Devido a circunstância relatada, o sistema de pontuação atribuiu aos
candidatos faltantes, que não foram eliminados por erro na
marcação, a pontuação das questões anuladas;
7. Constatado os fatos e revistos os cartões de todos os candidatos, as
retificações dos resultados serão publicadas no sitio do concurso
público na Internet juntamente com as respostas aos recursos do
resultado da prova escrita, com data prevista no Edital para o dia
31/10/2016.
Florianópolis, 25 de outubro de 2016.

