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COMUNICADO 
 

O Prefeito Municipal de Timbó Grande, Estado de Santa Catarina, Ari José 
Galeski, e a Comissão Coordenadora do Processo Seletivo nº 01/2020, 

Considerando o Decreto Estadual nº 515/2020 e suas alterações 
posteriores, que declarou situação de emergência em todo o Estado de Santa Catarina, 
dada a necessidade de adoção de medidas restritivas para conter a propagação do 
Coronavírus Covid 19; 

Considerando o Decreto Estadual nº 554/2020, que alterou o Decreto 
Estadual 515, estendendo até o dia 31 de maio as medidas restritivas, em regime de 
quarentena, dos eventos e reuniões de qualquer natureza, de caráter público e privado, 
bem como a aglomeração de pessoas em qualquer ambiente, seja interno e externo, 
conforme regras sanitárias emitidas pelo COES da SES; 

Considerando os decretos municipais, que corroboraram os decretos 
estaduais e o Decreto Municipal nº 208, de 13 de abril de 2020, que “Dispõe sobre a 
aplicabilidade automática dos Decretos e Regulamentos editados pelo Governo do Estado 
de Santa Catarina, com vistas a estabelecer medidas de enfrentamento e contenção do 
contágio da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), disciplina o uso obrigatório de 
máscaras domésticas pela população, estabelece regras para o funcionamento dos 
serviços públicos, e dá outras providências.”; 

Considerando, finalmente, que além da legislação em vigor, que é prudente 
zelar pela saúde dos candidatos e da equipe técnica de aplicação das provas, em relação 
ao contágio pelo Covid 19, 

COMUNICA, 

Que fica adiada a realização da prova, prevista pelo calendário/parte do 
Edital nº 01/2020 para 17 de maio de 2020, PARA O DIA 21 DE JUNHO DE 2020,  

É obrigatório o uso de máscara de proteção individual no dia da 
realização das provas objetivas. A aquisição das mesmas é sob reponsabilidade de 
cada candidato. 

Comunica, ainda, que caso as medidas restritivas não permitam a realização 
da prova nesta data, o município voltará a se manifestar. 

Demais dispositivos do Edital, permanecem vigentes e em vigor. 

 
Timbó Grande, SC, 13 de maio de 2020. 

 

 
  

Ari José Galeski 
Prefeito Municipal de Timbó Grande 

  


