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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS QUADROS DE PESSOAL DA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES – GO 

 

C O M U N I C A D O 

 
A Universidade Estadual de Goiás, por meio do Núcleo de Seleção, e a Prefeitura Municipal de 
Ceres, por meio de sua Comissão Organizadora, em referência ao Edital nº 001/2020 do Concurso 
Público para provimento de vagas nos quadros de pessoal da Prefeitura Municipal de Ceres, torna 
público que:  
 
Considerando a Nota Técnica n.º 10/2020 – GAB – 03076, da Secretaria de Saúde do Estado de 
Goiás - SES-GO, que decreta situação de Pandemia no que se refere à infecção pelo novo 
Coronavírus; 
 
Considerando o Decreto Estadual n.º 9.653/2020, de 19 de abril de 2020, que dispõe sobre a 
decretação da situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da 
disseminação do novo Coronavírus (2019-nCoV);  
 

Considerando o Despacho nº 28/2020 – IACSB – 18870 (SEI 202000020008947), onde o Comitê 

Estratégico para Ações de Prevenção ao Coronavírus (Covid-19) da Universidade Estadual de 
Goiás, no que lhe compete examinar, manifesta-se desfavorável à aplicação de provas presenciais 
nos prédios da UEG e de outras instituições nesse momento de pandemia; 

 

Considerando os Decretos Municipais da Prefeitura de Ceres n.º 072/20 de 19 de março de 2020, 
nº 105/2020 de 28 de maio de 2020, que declara situação de calamidade pública no Município de 
Ceres-Goiás e da outras providências, e n.º 122/2020, de 01 de julho de 2020, que declara situação 
de emergência em saúde publica no Município de Ceres e dispõe sobre medidas de enfrentamento 
da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (Covid-19); 

 

Considerando a Lei Federal n.º 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do 
Coronavírus, responsável pelo surto de 2019, e;  
 
Com o objetivo de evitar a possibilidade de disseminação da Covid-19. 
 
Comunica que todas as PROVAS com data de aplicação prevista para o dia 13 de setembro de 
2020 ESTÃO ADIADAS, sem fixação das datas futuras. 

 
Comunica ainda que as publicações e etapas previstas no cronograma do certame encontram-se 
igualmente adiadas. 
 
Novas informações inerentes ao cronograma do concurso e aplicação das provas serão divulgadas 
no sítio www.nucleodeselecao.ueg.br em data oportuna. 
 
 

 Anápolis, 20 de agosto de 2020.  
 

Antonio Carlos Avelaneda Júnior 
Gerente do Núcleo de Seleção 

 
Washington Pedroso 

Presidente da Comissão do Concurso Público 
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