
 

 

COMUNICADO 2 

CONCURSO DE VOTORANTIM – Prova: Diretor de Escola - CANCELADA 

 
Quanto ao cancelamento, da prova para Diretor de Escola do Município de Votorantim, a INTEGRI 
BRASIL, vem em DEFESA DA VERDADE, esclarecer que: 
 

• O concurso público da cidade de Votorantim - Edital 01/2021 consta de 05 diferentes cargos 
(Professor PEB I; Professor PEB II - Educação Física; Professor PEB II - Educação 
Especial; Coordenador Pedagógico e Diretor de Escola). 

 

• Ao todo, foram 10.084* inscritos, sendo que para o cargo de Diretor de Escola, houveram 
1.442* candidatos inscritos. Os demais cargos com 8.642* inscritos - tiveram suas provas 
aplicadas regularmente, sem quaisquer intercorrências. 
*número de inscritos corrigido 

 

• A aplicação da Prova para Diretor de Escola, convocada para o domingo dia 19/12 - à tarde, 
teve seu início regularmente, nas 03 escolas previstas, totalizando 42 salas para o mesmo 
cargo. 

 

• O problema que determinou o cancelamento da prova exclusivamente para o cargo de 
DIRETOR DE ESCOLA, ocorreu pela identificação de um fato isolado - em uma ÚNICA 
SALA - quando o fiscal da mesma apresentou o malote para a classe e ao fazer, foi 
observado pelos candidatos a ausência do lacre de segurança (conforme exigido pela 
própria empresa).  

 

• Não foi identificado qualquer indicativo de adulteração, tentativa de fraude ou outras 
intercorrências, pois todo material estava sob as vistas do coordenador da escola e de dois 
apoios; o que de antemão nos leva a crer, que houve falha no fechamento (lacração) dos 
malotes, dentro da própria empresa, sem qualquer participação de outrem, ou seja, falha 
humana, da profissional responsável.  

 

• Esclarecemos que a pessoa responsável por este trabalho, é de extrema confiança da direção 
da empresa e respeitada por toda equipe, e já atua há mais de 10 anos, executando 
excelentes serviços, sem nenhuma ocorrência.  

 

• A Integri Brasil, por seus responsáveis, esclarece que está revendo os processos internos, para 
sanar qualquer falha desta natureza nos processos de segurança da prova. 

 

• A reaplicação da prova, está prevista para o dia 30/01/2022, cuja convocação será realizada 
em breve, por edital e divulgado nos endereços da internet: www.integribrasil.com.br e 
www.votorantim.sp.gov.br. 

 

• Sobre o assunto, reafirma que todos os comunicados e esclarecimentos, continuarão a serem 
prestados pelo site da empresa: www.integribrasil.com.br    

 

• A Integri Brasil, reafirma seu propósito e empenho para a resolução do problema ocorrido, com 
eficácia, segurança e transparência, para que não haja quaisquer prejuízos aos candidatos 
inscritos no presente cargo. 

 

• Por fim esclarece que os assuntos aqui tratados, dizem respeito apenas ao cargo de Diretor 
de Escola, não havendo qualquer implicação com os demais cargos, que seguem 
normalmente o rito e o cronograma até sua homologação. 

 
Agradece desde já pela compreensão, em face à tamanha relevância que o assunto representa. 
 
Atenciosamente,  
 
EQUIPE Integri Brasil Projetos e Serviços Integrados 

http://www.integribrasil.com.br/
http://www.votorantim.sp.gov.br/
http://www.integribrasil.com.br/

