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COMUNICADO

O Prefeito Municipal  de Agrolândia José Constante e a  Presidente do Processo Seletivo
Mônica Denzer, por meio do Edital Nº 003/2021, para o provimento de cadastro reserva  do
quadro de pessoal, no uso de suas atribuições: 

CONSIDERANDO, algumas tratativas do Ministério Público e Portaria da Secretaria Estadual
de Saúde Nº 714 de 18 de setembro de 2020, que estabelece medidas de prevenção a fim de
disciplinar a realização de concursos públicos e processos seletivos presenciais.

CONSIDERANDO que a saúde é de direito de todos e dever dos órgãos públicos, garantindo
medidas para controlar os riscos a fim de evitar a disserminação do vírus e danos a saúde
pública.

IMFORMA, que:

1º – A prova está confirmada para o dia 13/02/2022;

2º – A prova será realizada nas dependências do Centro de Educação Adolfo Hedel, Alameda
Trombudo Alto, 2449, Bairro Três Barras, Agrolândia/SC;

3° - Abertura dos portões: 8h30min
 
4° - Horário da Prova: início 09:00 horas e término 12:00 horas.

Agrolândia, 08 de fevereiro de 2022.

                                                         
       ______________________                                                       

                JOSÉ CONSTANTE                                                                           
    Prefeito Municipal de Agrolândia                                                                
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