Prefeitura Municipal de Motuca
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE PRORROGAÇÃO
PROCESSO SELETIVO nº 02/2021

O Município de Motuca, Estado de São Paulo, por meio de sua Comissão de Processo Seletivo,
juntamente com a Arrimo Concursos, por força do Decreto Estadual Nº 65.487 de 22 de fevereiro de
2021 que definiu novas medidas de enfrentamento contra a PANDEMIA COVID-19:
Considerando que a Saúde é direto de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção, na forma do Art. 196 da Constituição
da República;
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela
Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência do novo Coronavírus
(COVID-19);
Considerando a Portaria n° 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência da Infecção humana pelo novo
Coronavírus.
Considerando a necessidade de adoção de ações coordenadas para enfrentamento da Emergência
em Saúde Pública de Importância Municipal, Estadual, Nacional e Internacional, decorrente do
Coronavírus (COVID-19);
Considerando os Decreto Estadual Nº 64.881, de 22 de março de 2020 que Decretou Quarentena
no Estado de São Paulo em restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação
e/ou propagação do Coronavírus;
Considerando o Decreto Nº 64.994, de 28 de maio de 2020 que instituiu o Plano são
Paulo sobre as medidas de quarentena;
Considerando o Decreto Nº 65545, de 03 de março de 2021, Decreta: Artigo 1º - Observados os
termos e condições estabelecidos no Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, fica estendida, até
9 de abril de 2021, a vigência: I - da medida de quarentena instituída pelo Decreto nº 64.881, de 22
de março de 2020; II - da suspensão de atividades não essenciais no âmbito da Administração
Pública estadual, nos termos do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, independentemente
do disposto no artigo 1º deste último..
E os Decretos Municipais nas quais dispõe do Estado de Emergência em Saúde Pública no
Município e estabelecem medidas de redução de circulação e de aglomeração de pessoas para
prevenir a disseminação do novo Coronavírus (COVID - 19) no Município;
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TORNA PÚBLICO:
I – A data de aplicação das provas escritas inicialmente agendada para o dia 04/04 fica
transferida para o dia 11/04/2021.
II – Em virtude da remarcação da data de aplicação das provas escritas, fica igualmente
reaberto o prazo de inscrições que se estenderá até as 23horas59 min do dia 02/04/2021.
III – Ficam inalteradas as demais regras constantes do edital.
IV – O Cronograma de eventos do Processo Seletivo 002/2021 fica atualizado e consolidado
conforme quadro em anexo.
V – Fica reiterado que todo o processo de execução e os atos oficiais relativos ao Processo de
Seleção 002/2021, bem como as informações pertinentes, estarão disponíveis no quadro de
aviso
da
Prefeitura
Municipal
de
Motuca,
nos
endereços
eletrônicos
www.arrimoconcursos.com.br, www.motuca.sp.gov.br e resumidamente no Jornal Guariba
Noticias.
VI – Este edital entra em vigor na presente data.

Motuca, 29 de março de 2021.

JOÃO RICARDO FASCINELI
PREFEITO MUNICIPAL
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ALTERAÇÃO
Anexo III – Cronograma
EVENTO
Publicação do Edital de Abertura

DATA
17 de março de 2021

Período das Inscrições.

17 de março a 02 de
abril de 2021

Data limite para recolhimento da Taxa de Inscrição.

03 de abril de 2021

Convocação do Local de Prova e Divulgação da Relação de Candidatos
Inscritos.

05 de abril de 2021

Prazo de Recursos contra o indeferimento das inscrições.

06 e 07 abril de 2021

Divulgação Final Deferimento das Inscrições

08 de abril de 2021

Realização das Provas Objetivas

11 de abril de 2021

Divulgação de Gabarito das Provas Objetivas.

12 de abril 2021

Prazo de Recursos Gabarito

13 e 14 de abril de
2021

Retificação do Gabarito Oficial (se houver) e Divulgação do Resultado Final

15 de abril de 2021

Prazo de Recursos com relação ao Resultado Final

16 e 17 de abril de
2021

Publicação da Retificação do Resultado Final (se houver) e Publicação da
Homologação do Processo Seletivo.

19 abril de 2021
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