
 

SECRETARIA DE GESTÃO 

 

 

 

 

Edital nº 86/2021– SEGES 

 
A Secretaria Municipal de Gestão de Santos informa aos candidatos habilitados na prova objetiva do 

Concurso Público nº 07/2020-SEGES para o cargo de Músico Instrumentista, constantes no edital nº 

80/2020, publicado no Diário Oficial de Santos em 16/04/2020 (páginas 44 a 46), que está retomando a 

realização das atividades do citado concurso público, conforme segue: 

 

1. CONSIDERANDO: 

 

a) os princípios da administração pública da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade 

e da eficiência; 

 

b) que este Concurso Público estava com seu cronograma cumprido até a fase de recursos contra as notas 

da prova objetiva, o que se deu por meio da publicação no Diário Oficial de Santos e disponibilização no site 

do IBAM, e teve suas fases consecutivas interrompidas em atendimento às determinações legais vigentes 

à época, em função das medidas de combate ao COVID-19 (Novo Coronavírus); 

 

c) as notícias diárias publicadas em veículos de comunicação relativamente à curva de contágio do COVID-

19, mantidas as orientações e os cuidados essenciais e necessários ao distanciamento social. 

 

2. DIVULGA: 

 

a) a retomada das atividades relativas a este Concurso Público; 

 

b) a previsão de que a prova prática ocorra nos dias 20 e 21/08/2022, em Santos/SP; 

 

c) o link contendo os excertos orquestrais para download, conforme segue: 

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1UsdTkratkYh5P3XBaNlz7jcIQKba6Nvl?usp=sharing  
 

d) os candidatos deverão observar o edital nº 87/2022-SEGES de rerratificação do item 19, capítulo VII – 

Da Prova Prática, do edital de Abertura nº 07/2020-SEGES;   

 

e) os candidatos deverão verificar no Diário Oficial de Santos e no sítio eletrônico do IBAM o edital de 

convocação para a prova prática que será publicado em 12/08/2022;  

 

f) que, em estrito cumprimento aos dispositivos legais vigentes, após a competente homologação dos 

trabalhos relativos a este Concurso Público, os futuros atos de nomeação ocorrerão durante o seu período 

de vigência. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Palácio “José Bonifácio”, em 21 de julho de 2022. 

 
 
 

TÂNIA MOTA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 


