CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 – EDITAL Nº 006/2020
COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020
O Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Carambeí, Estado do Paraná, juntamente com a
Comissão de Acompanhamento e Coordenação do Concurso Público,
Público, nomeada
nomead através da Portaria nº
220/2019, no uso
so de suas atribuições legais, considerando o Edital de Abertura nº 006/2020 – Concurso
Público nº 001/2020, e ainda,
- Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
universa
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da
Constituição da República;
- Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde de que a contaminação com o
novo Coronavírus caracteriza pandemia;
pandemia
- Considerando a Lei Federal
ral nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus;
Coronavírus
- Considerando a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério
Ministéri da Saúde, que Declara
Emergência em Saúde Pública de Importância
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana
pelo novo Coronavírus;
- Considerando a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do
do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a regulamentação
o e operacionalização do disposto
dispo
na Lei Federal 13.979/2020;
2020;
- Considerando o Decreto nº 4230 de 16 de março de 2020, do Governo do Estado do Paraná, que
dispõe
ispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente
rente do Coronavírus - COVID-19, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e
Fundacional do Estado do Paraná;
- Considerando o Decreto Municipal nº 29/2020, de 17 de março de 2020, que estabelece as
medidas para enfrentamento da emergência
emergência de saúde pública em decorrência da Infecção Humana pelo
COVID19,, no âmbito da Administração Pública do município de Carambeí-PR; e,
- Considerando que a aplicação da prova objetiva do Concurso Público nº 001/2020 – Edital nº
006/2020 está prevista para o dia 26 de abril de 2020,
RESOLVE
1. Suspender
spender por tempo indeterminado o Concurso Público nº 001/2020 – Edital de Abertura nº 006/2020,
que dispõe sobre a abertura de vagas para o quadro de servidores da Prefeitura de Carambeí – PR.
1.1 O novo
ovo cronograma do Concurso Público será divulgado após o término da suspensão.
1.2 Os candidatos devem acompanhar o andamento das providências para que se mantenham informados
sobre as próximas etapas do concurso e sobre o novo cronograma, através dos sites
www.exatuspr.com.br e www.carambei.pr.gov.br.
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