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COMUNICADO

O Prefeito Municipal  de Agrolândia José Constante e a Presidente do Processo Seletivo
Mônica Denzer, por meio do Edital  Seletivo Estagiário Nº 001/2021, para o provimento de
cadastro reserva  do quadro de pessoal, no uso de suas atribuições: 

Considerando a edição do Decreto Estadual Nº 1.172, de 26 de Fevereiro de 2021, que
prevê medidas restritivas de circulação de pessoas com a finalidade de conter a propagação
do Coronavírus (COVID-19);

Considerando o aumento do números de casos de COVID-19 em todo o Estado conforme
dados do Ministério da Saúde;

Considerando, ainda, que o Coronavírus é uma doença altamente infecciosa, o que pode
colocar em risco a saúde dos candidatos que almejam o ingresso no quadro de pessoal da
Prefeitura Municipal de Agrolândia-SC e a todos os envolvidos na organização e execução do
certame.

COMUNICA:

1. Fica suspensa a Realização da Prova, conforme Cronograma presente no Edital Estagiário
N°  001/2021.  A  definição  de  uma  nova  data  para  a  realização  da  prova  será  divulgada
oportunamente, tão logo reestabelecida esta situação de anormalidade.

Agrolândia, 26 de Fevereiro de 2021.

         ______________________                                                          ______________________
                JOSÉ CONSTANTE                                                                           MÔNICA DENZER
    Prefeito Municipal de Agrolândia                                           Presidente da Comissão do Processo
                                                                                                                                   Seletivo
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