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NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A DEVOLUÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES  
CONCURSO DA CÂMRA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB 

 

  A Fundação Vale do Piauí, há vinte anos atua no mercado de seleção publica, realizando 
processos seletivos e concursos públicos, sempre primando pela construção de 
competência e respeito aos seus clientes. 
A FUNVAPI, participou de processo licitatório na Câmara Municipal de Cajazeiras, na 
modalidade Tomada de Preços, em um processo transparente e bastante disputado, 
sagrando-se vencedora, no final de 2020, foi assinado o Contrato e em seguida deflagrado 
o processo com o lançamento do Edital. 
Com a mudança da administração da Câmara, o novo Presidente Vereador Eriberto 
Maciel, optou em suspender e em seguida cancelar o Concurso. 
Diante desse fato, e em respeito aos candidatos, a FUNVAPI vem a público esclarecer o 
seguinte: 
 

a) Em nenhum momento a nossa instituição foi notificada pelo Poder Legislativo de 
Cajazeiras, para prestar qualquer tipo de esclarecimento, tudo foi feito de forma 
unilateral, lembrando que quando há um contrato, ele é entre as duas partes. 

b) Que os recursos oriundos da Taxa de Inscrição pagas pelos candidatos foram 
depositadas na Conta 45184-3 – Agência 0099-0 – BANCO DO BRASIL S.A., cuja 
titularidade é da Câmara Municipal de Cajazeiras, e que o Senhor Presidente de 
forma equivocada, vem anunciando que os recursos foram recebidos pela nossa 
Instituição. 

c) Ressalte-se que o Tribunal de Contas da Paraíba, proíbe que as empresas 
promotoras de Concursos Públicos, façam essa arrecadação, por esse motivo a 
Câmara Municipal de Cajazeiras firmou Convênio de Nº 3341267 com o Banco do 
Brasil para cobrança das taxas de inscrições em conta específica. 

d) Que o Presidente da Câmara Municipal de Cajazeiras seja transparente e faça a 
devida devolução dos valores aos candidatos. 
 
 

Eliésio Campelo Lima 
Diretor Executivo 

RG 162.694 – SSP - PI 


