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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 001/2020
COMUNICADO 03
O Prefeito Municipal de Santa Rita de Cássia-BA, no uso de suas atribuições legais, especialmente as
conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Edital 001/2020 do Processo Seletivo Público, com fundamentos
nos itens 11.4 e 11.5 do supracitado edital, bem como:
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (SARS-Cov-2), publicada em 04 de fevereiro de
2020 e a classificação da Doença pelo novo Coronavírus 2019 (COVID-19) como pandemia, em 11 de março
de 2020, pela Organização Mundial da Saúde, o que significa que o vírus está circulando em todos os
continentes do mundo;
Considerando o aumento exponencial do número de casos no Brasil, com chances de alargar
gradativamente em poucos dias, inclusive com suspeita de casos em varias cidades da região oeste da
Bahia;
Considerando o Decreto Estadual 19.529 de 16 de março de 2020, o Decreto Municipal 106 de 19 de março
de 2019 e as orientações da OMS – Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde sobre o alto
índice de contágio da doença, e as praticas para evitar sua proliferação, dentre elas, evitar a aglomeração
de pessoas em espaços fechados;
Considerando que os itens 11.4 e 11.5 do Edital 001/2020, prevêem situações dessa natureza, e que as
ações tomadas visam preservar a integridade dos candidatos, profissionais que atuarão no processo de
aplicação das provas e toda população santa-ritense;
Considerando que a Comissão Realizadora do Processo Seletivo Público, juntamente com a empresa Status
Consultoria não poderiam prever com maior antecedência os desdobramentos dos acontecimentos
inerentes a Pandemia Global;
TORNA PÚBLICO
As provas a serem realizadas no dia 22/03/2020, no Município de Santa Rita de Cássia-BA, ficam adiadas
por prazo indeterminado.
A empresa Status Consultoria publicará em tempo oportuno e com antecedência mínima de 07 (sete) dias
corridos, nos mesmos meios de comunicação já previstos no edital 001/2020, novo comunicado com data e
horário para realização das provas Objetivas, em mesmo tempo que será publicado um novo cronograma
com as fases posteriores do processo.
Permanecem inalterados os demais prazos do Edital 001/2020.
Santa Rita de Cássia-BA, 18 de março de 2020.
Prefeitura M. de Santa Rita de Cássia-BA
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