
 
CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL 01/2014 

 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 
 

A Prefeitura do Município de Valinhos e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), 
Considerando que o Concurso Público em referência está sendo realizado sob responsabilidade do IBFC, para 
provimento de diversos cargos das carreiras, dos quadros de pessoal da Prefeitura do Município de Valinhos, 
com distribuição de vagas em diversas áreas de formação; 
 

Considerando que em 16/11/2014 foram aplicadas as provas do referido concurso na cidade de Valinhos, 
nos termos do cartão de convocação disponibilizado aos candidatos a partir de 10/11/2014, através do site 
www.ibfc.org.br; 
 

Considerando o erro de grafia apresentado no endereço da EMEB PROFESSORA MARLI APARECIDA BORELLI 
BAZETTO, que deveria constar como Rua Abrantes, 585 – Parque Portugal – Valinhos, quando constou 
equivocadamente “RUA ARANTES, 585 – PARQUE PORTUGAL – VALINHOS, ocasionando a não apresentação 
de alguns candidatos; 
 

Considerando que apesar desta escola comportar apenas 249 candidatos, frente a um total de 21.097 
inscritos, representando aproximadamente 1% dos candidatos participantes do certame; 
 

Considerando que apesar do índice de presença e ausência neste local de prova ter acompanhado o 
comportamento estatístico dos demais locais de prova, restando claro que o erro apresentado não foi 
determinante para que houvesse uma ausência em massa; 
 

Considerando que a manutenção do concurso para estes cargos afetados, poderia gerar um embate jurídico, 
com enorme desgaste para as partes; 
 

Considerando que inexiste por parte do IBFC e por parte da Prefeitura do Município de Valinhos, qualquer 
intenção de se fazer um processo que não seja transparente, licito e equânime, DELIBERA PELA ANULAÇÃO 
DAS PROVAS para os cargos de Nível Médio  (Agente Administrativo II, Fiscal de Obras, Fiscal de Trânsito, 
Fiscal Sanitário, Inspetor de Alunos, Monitor Cultural – Acordeon, Monitor Cultural - Artes Plásticas, Monitor 
Cultural - Canto Coral e Técnica Vocal, Supervisor de Campo, Técnico de Imobilizações, Técnico Desportivo - 
Arco e Flecha, Técnico Desportivo – Bocha, Técnico Desportivo - Ginástica Artística, Técnico Desportivo - Jiu 
Jitsu, Técnico Desportivo - Luta de Braço, Técnico Desportivo - Luta Olímpica, Técnico Desportivo – Pilates, 
Técnico Desportivo – Taekwondo, Técnico Desportivo - Tênis de Campo, Técnico em Enfermagem, Técnico 
em Radiologia, Técnico em Segurança do Trabalho) que tiveram suas provas aplicadas no período da tarde e 
para os cargos de Terapeuta Ocupacional e Psicólogo , cujas provas foram aplicadas no período da manhã. 
 

Os demais cargos permanecem inalterados por ausência de qualquer irregularidade. 
 

O edital de convocação para a reaplicação das provas será disponibilizado no site do IBFC – www.ibfc.org.br 
até a data de 21 de Novembro de 2014. 
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