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EDITAL Nº 05/2020 – SUSPENSÃO DO CONCURSO PÚBLICO
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Cerrito, Ver. OSMAR CESAR MOURA DA
COSTA, no uso de suas atribuições legais, na forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal, Lei
Orgânica Municipal, Decreto Legislativo 009/97 e Resolução nº 001/99, de 20 de dezembro de 1999,
com suas alterações posteriores, e diante dos termos da Resolução nº001/2020 e Resolução
nº002/2020, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais
aplicáveis, TORNA PÚBLICA a SUSPENSÃO do CONCURSO PÚBLICO aberto pelo Edital nº
01/2020.
I – Foram tomadas pela Câmara Municipal de Veradores de Cerrito, medidas administrativas
em razão da Pandemia provocada pelo Coronavírus, especificamente aquelas que constam
na Resolução nº001/2020 e Resolução nº002/2020.
II – Diante de tal circunstância, PROCEDE-SE a imediata SUSPENSÃO DO CONCURSO
PÚBLICO regido pelo Edital nº01/2020,
III – Todos os atos praticados no Concurso Público regido pelo Edital nº01/2020, até a presente
data, por ora permenecerão válidos, surtindo seus efeitos jurídicos, legais e administrativos.
IV - Novo Cronograma de Execução do Concurso Público, para fixação das novas datas de
execução a partir da fase em que foi suspenso, será divulgado após o término da suspensão.
V – Os candidatos ficam cientificados de que terão a exclusiva responsabilidade de verificar,
tempestivamente, o novo Cronograma de Execução do Concurso Público, que será
oportunamente divulgado, devendo buscar todas as informações relativas ao certame que
serão disponibilizadas atraves dos respectivos editais a serem publicados.
VI – A informação acerca do inteiro das Resoluções nºs001/2020 e 002/2020, da Câmara
Municipal de Vereadores de Cerrito, encontram-se no site www.cerrito.rs.leg.br.
VII - Toda e quaqluer informação
www.premierconcursos.com.br.
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Cerrito/RS, 31 de Março de 2020.

Osmar Cesar Moura da Costa
Ver. Presidente da Câmara Municipal de Cerrito

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Visto do Jurídico:

