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O Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social, instituição 

contratada pelo Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região – 

CREF4/SP, para planejar, organizar e executar o Concurso Público - Edital nº 

01/2019, diante de COMUNICADO nº 03, apresentado pelo CREF4/SP e, 

seguindo estritamente o disposto no Contrato de Prestação de Serviços, 

CONSIDERANDO, que: 

✓ por vontade própria e sem qualquer participação do Instituto Mais, 

o CREF4/SP procedeu o cancelamento do Concurso Público - Edital nº 01/2019; 

✓ até a data em que o CREF4/SP decidiu cancelar o Concurso 

Público, todas as etapas internas e externas para a aplicação das provas foram 

rigorosamente efetivadas pelo Instituto Mais; 

✓ o Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social, ciente da 

expectativa dos candidatos inscritos, jamais concordou com a decisão do 

CREF4/SP, quanto ao cancelamento do concurso; 

✓ parte das inscrições arrecadas foi investida no pagamento dos 

custos envolvidos no projeto (Concurso Público - Edital nº 01/2019), haja vista a 

natureza jurídica do Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento, o qual não tem 

fins lucrativos, assim como a maior parte das entidades que atuam nessa área 

especializada em concursos públicos; 

✓ o Instituto Mais apresentou ao CREF4/SP, ofício com prestação de 

contas do projeto (Concurso Público - Edital nº 01/2019), inclusive com os custos 

futuros provenientes das despesas com a devolução integral das inscrições dos 

candidatos; 

RESSALTA-SE que: 

✓ o Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social há quase 15 

(quinze) anos organiza, com sucesso, concursos públicos para órgãos da 

Administração Pública Direta e Indireta, em todas as esferas de governo, 

inclusive empresas públicas; 
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✓ o Instituto Mais sempre tratou e trata os candidatos com enorme 

respeito e consideração, atuando de forma transparente e seguindo 

rigorosamente aos ditames Legais; 

✓ em toda a história e tradição do Instituto Mais na realização e 

execução de Concursos Públicos, é a primeira vez que ocorre um cancelamento 

de certame, lembrando que este não foi motivado ou dado causa pelo Instituto 

Mais; 

✓ o Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento, atendendo ao 

quanto solicitado pelo CREF4/SP, submeteu à apreciação e aprovação a 

prestação de contas dos custos do projeto relativo ao Concurso Público - Edital 

nº 01/2019, bem como o custo da devolução integral das inscrições aos 

candidatos. 

Diante disso, Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social 

comunica que cabe ao CREF4/SP a aprovação da prestação de contas 

apresentada a fim de que se inicie o plano de devolução das inscrições 

diretamente aos candidatos. 

Comunica ainda que, não havendo manifestação do CREF4/SP 

quanto a prestação de contas apresentadas e sobre um plano de devolução das 

inscrições até o próximo dia 17, o Instituto Mais emitirá novo comunicado, 

cientificando os candidatos sobre suas próximas ações, de acordo com nosso 

compromisso de ser transparente. 

 

São Paulo/SP, 11 de dezembro de 2019. 

 

Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social  


