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MUNICÍPIO DE PEJUÇARA / RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2020 
 

AVISO Nº 07 – SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS 
 

A Prefeita do Município de Pejuçara, no uso de suas atribuições constitucionais e legais; 

Considerando os crescentes casos de Covid-19 no âmbito do Município e da região; 

Considerando que a variante ômicron apresenta-se mais contagiosa em comparação às 

versões anteriores do vírus; 

Considerando que se estima o crescimento de casos nos próximos dias, haja vista que ainda 

não foi atingido o “pico de contagio”, conforme manifestações de especialistas; 

Considerando a positivação de diversos fiscais, a comprometer as ações de aplicação e 

fiscalização das provas agendadas para o próximo domingo, dia 30 de janeiro de 2022; 

Considerando que o Município, na condição de promotor do concurso público e do Órgão local 

do SUS, não apresenta condições de aferir eventuais sintomas sugestivos do contágio pela Covid-19 

em face de todos os candidatos e bem assim de controlar o ingresso e a permanência no interior de 

salas de aplicação de provas, de eventuais candidatos contaminados, especialmente aqueles 

residentes fora de seu território; 

Considerando o dever humanitário e constitucional de zelar pela incolumidade física dos 

candidatos, de modo a evitar a potencialização de contágios do vírus àqueles que, ao fim e ao cabo, 

buscam investidura em cargos públicos; 

Torna público, por intermédio deste Aviso, que FICAM SUSPENSAS A APLICAÇÃO DAS 

PROVAS TEÓRICAS DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020, agendadas para o próximo domingo, 

dia 30 de janeiro de 2022, as quais serão realizadas em nova data, a ser definida posteriormente pelo 

Município. 

Município de Pejuçara/RS, em 27 de janeiro de 2022. 
 
 

 
 

Flaviana Brandemburg Basso 
Prefeita Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 

 


