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AVISO DE SUSPENSÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 001/2019 

 

 

A Comissão Especial do Concurso Público – CECP, em reunião com 

o Presidente da Câmara Municipal de Nepomuceno Sr. Pedro Giovani 

Militani, tratando sobre os assuntos relacionados à realização do concurso 

público em situação de pandemia do Novo Coronavírus, chega a decisão 

de SUSPENSÃO POR TEMPO INDETERMINADO, visto os seguintes pontos: 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado e 

concomitantemente dos Municípios, garantindo mediante políticas sociais 

e econômicas que à redução do risco de contaminação da doença 

respiratória do Novo Coronavírus e do acesso plausível de todos à 

realização das provas;  

Considerando para tanto, os decretos federais, estaduais e 

municipais que regem o plano de ação do sistema único de saúde 

brasileiro e dos cuidados equivalentes ao combate e enfrentamento do 

Coronavírus (COVID-19);  

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de 

que a contaminação com o Novo Coronavírus caracteriza-se como 

pandemia e, esta acontece por razões de aglomeração ou ausência de 

cuidados de higienização;  

Considerando que houve a ocorrência de 21 (vinte e um) casos do 

Novo Coronavírus (COVID-19) no Município de Nepomuceno e que há 

inscritos de diferentes estados e municípios mineiros;  

E, considerando por fim, que a previsão para a realização da prova 

objetiva do concurso público da Câmara Municipal de Nepomuceno, 

Edital sob o n° 001/2019 estava previsto para o dia 05 de Julho de 2020, por 

razões de segurança e proteção contra o COVID-19, a CECP junto ao 
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presidente da Casa Legislativa decide pela SUSPENSÃO POR TEMPO 

INDETERMINADO. Os candidatos deverão acompanhar todas as 

publicações e atualizações no site www.reisauditores.com.br ou no 

quadro de avisos da Câmara Municipal de Nepomuceno. 

 

Pedro Giovani Militani 

Presidente da Câmara Municipal 

 

Clélio Braz de Souza 

Presidente da CECP 

 

Flávia Maria Rodrigues 

Membro da CECP 

 

Aparecida Josemara Espuri Teixeira  

Membro da CECP 

 

 


