
 
 
 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

A Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa – FUNDEPES e o Núcleo              
Executivo de Processos Seletivos – NEPS – COPEVE da Universidade Federal de Alagoas – Ufal,               
instituições genuinamente alagoanas e conhecidas por suas seriedade, competência e compromisso com            
a sociedade, tendo em vista o teor da decisão tomada na data de 03/04/2018 pelo Conselheiro do                 
Conselho Nacional de Justiça, Valdetário Monteiro, no procedimento de controle administrativo           
0003242-06.2014.2.00.0000, em trâmite no referido órgão colegiado, vem por meio desta nota esclarecer             
o seguinte: 

1 as provas para o Concurso para Outorga de Delegações de Notas e Registros do Tribunal de Justiça de                   
Alagoas sequer tiveram sua confecção iniciada, portanto, não há que se falar em risco de vazamento das                 
provas ou conhecimento prévio do seu teor, visto que elas sequer existem ainda; 

2 os procedimentos de segurança adotados pela Fundepes e pelo NEPS-COPEVE-Ufal são os mais              
avançados e atuais existentes, nunca tendo havido falha alguma nos mais de 80 concursos que têm                
executado desde 2001, quando iniciaram suas atividades para a realização de concursos e outros              
processos seletivos, tanto que nunca houve sequer uma denúncia ou questionamento nesse sentido; 

3 todas as medidas de segurança para garantir a lisura do certame em questão foram e estão sendo                  
permanentemente adotadas pela Fundepes e pelo Núcleo Executivo de Processos Seletivos – NEPS –              
COPEVE - Ufal, que demonstrarão nos autos do procedimento de controle administrativo            
0003242-06.2014.2.00.0000 os rígidos padrões de segurança que adotam, bem como que inexistem até o              
momento as provas, razão pela qual não se pode falar em risco de acesso a elas por quem quer que seja. 

Reiterando seu compromisso com a sociedade alagoana, a Fundepes e Núcleo Executivo de Processos              
Seletivos – NEPS – COPEVE – Ufal esperam que os fatos sejam devidamente esclarecidos, ressaltando               
que envidarão seus maiores esforços para tanto. 

Maceió, 04 de abril de 2018. 

Fundepes e NEPS – COPEVE - UFAL 

 
 


