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Assunto: Adiamento da data da prova do Processo Seletivo no 40112021

Considerando a manifestação através do Decreto n 076 de 17 de fevereiro de
2021, o Município de São Domingo, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito
público, com endereço na Rua Getúlio Vargas, 750, Centro, São Domingos, CEP 89835-
000, CNPJ no 83.009.894/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito MARCIO LUIZ
BIGOLIN GROSBELLI, informa que as provas objetivas e práticas do Processo Seletivo
no 0112021, para contratação de cargos de caráter temporário, que seriam realizadas
neste Domingo, dia 21 d.e Fevereiro de 202í, ficam adiadas dadas a necessidade de
adoção de medidas restritivas de circulação de pessoas com a finalidade de conter a
propagação do Coronavírus (COVID-1 9).

outrosim,informamoSqueaproVaserárealizanodia@,
sendo que os candidatos deverão acompanhar as publicaçÕes nos locais indicados no
Edital que rege o processo seletivo. É de responsabilidade do candidato, fazer consultas
diárias no site da empresa organizadora do certame (www.aprendersc.srv.br), para estar
atualizado de todos os atos que regem o presente Edital, não podendo em momento
algum, alegar desconhecimento de toda e qualquer informação publicada referente ao
processo.

Os valores pagos a título de inscrição t*ÃO serão devolvidos, visto que não houve
cancelamento do ertame, mas somente a alteração da data de prova.

O Município de São Domingos reforça que as mudanças ocorridas no certame se
deram por conta do Decreto de no 076 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2021, que dispÕe
sobre as medidas restritivas de prevenção ao contagio pelo COVID-19, no âmbito
Municipal, bem como em virtude das seguintes situações:

o A Nota de Alerta no AA312021 - DIVE/DIVS/SUV/SES/SC emitida em 12 de
fevereiro de 2A21 com recomendaçÕes relacíonadas à prevenção e controle da
COVID-19 para Santa Catarina, especialmente para as regiôes do Extremo
Oeste, Oeste e Xanxerê;

o O nívelda Avaliação de Risco. Potencialdo Estado de Santa Catarina para região
de Xanxerê permanece em nível GRAVISSIMO:

o O Município de São Domingos foi classificado como risco gravíssimo, na matriz
epidemiológico-sanitário, por conta da epidemia do vírus Covid-19;

o O colapso na rede de saúde pública e privada do Oeste de Santa Catarina. com
ausência de vagas nas UTI's - Unidade de Terapia intensiva e severo
comp rometimento do ate nd imento am bu latorial ;

. As deliberaçÕes e as açÕes aprovadas na reunião com os Prefeitos da Amai. no
dia 15 de fevereiro, e na reunião extraordinária realizada pelos municípios
integrantes da CIS-AMOSC. no dia 16 de fevereiro;

o A situação atual demanda o emprego urgente de medidas mais restritivas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a
fim de evitar a disseminaÉo do vírus Covid-l9. no Município de São Domingos;

o A necessidade da continuidade de orientação e afastamento social, a fim
o contágio com o vírus COVID-19.
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Fica determinadas essas medidas de enfrentamento de emergência para a saúde
pública decorrente ao Coronavírus (COVID-19) para zelar pela segurança e saúde dos
candidatos inscritos e a todos os envolvidos na organização e execução do processo
seletivo em tela, a fim de prevenir o contágio

São Domingos/SC, 17, de fevereiro de2021.

Marcio in Grosbelli
Prefeito São Domingos/SC
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