
CARTA DE REPÚDIO

Nós, aprovados no concurso PÚBLICO EDITAL Nº 001/2018 da
prefeitura municipal de Caxias-MA, na Gestão do então prefeito Fábio
Gentil e vice Paulo Marinho Jr., viemos por meio desta manifestar o nosso
veemente repúdio à atitude de não mais convocação e não posse dos já
convocados aprovados para assumir as vagas ociosas as quais o referido
edital pleiteou. Entendemos que tal atitude possui caráter político, uma
vez que o concurso, até o nosso conhecimento, é de extrema necessidade
para o quadro administrativo. Os colegas aprovados e classificados fazem
parte de um grupo que nos últimos meses do ano passado propôs-se a
abrir um amplo processo de discussão democrático sobre questões atuais
e futuras perspectivas acerca da posse prometida pelo então prefeito,
esse que não cumpre as promessas quanto a posse dos aprovados.

Gostaríamos, dessa forma, de lembrar que, de acordo com o
diário oficial do município, assinado pelo então prefeito, o concurso já foi
homologado e a prefeitura por meio do prefeito comprometeu-se a aceitar
e empossar os aprovados. Assim, desejamos um debate de forma aberta,
democrática e sem represálias, para desse modo resolver o empasse e de
forma justa e honesta, de acordo com o edital publicado pela PRÓPRIA
prefeitura, empossar nas vagas fixadas no edital, o preenchimento pelos
aprovados.

Queremos, portanto, reiterando a necessidade que EXISTE,
escolas sem docentes, departamentos da saúde e setores administrativos
com demanda insuficiente de servidores, além do excesso de contratados,
todos com viés políticos EXIGIR do prefeito a IMEDIATA CONVOCAÇÃO
de TODOS OS APROVADOS/CLASSIFICADOS. Posto isso, convocamos
TODOS os aprovados e classificados de todas as áreas pleiteada do
edital Nº 001/2018 do concurso público da prefeitura de Caxias a se
fazerem presentes dia 14 de janeiro a partir das 8h:00 da manhã em
frente ao prédio da prefeitura de Caxias. Vamos juntos lutar por nossos
direitos.

Att; Aprovados e Classificados no Concurso Público da Prefeitura
Municipal de Caxias -MA


