ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT
Edifício Edilson Josetti Dorilêo
CNPJ: 24.977.894/0001-32

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO CONCURSO PÚBLICO
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT, inscrita no CNPJ nº 24.977.894/0001-32, com
endereço constante no rodapé, no uso de suas atribuições legais, e em consonância com as disposições
constitucionais referentes ao assunto, tendo em vista o que consta do art. 37, inciso II da Constituição
Federal, torna público, através da Comissão de Concurso Público, nomeada pela Portaria nº 008/2020, ao
qual compete à Comissão fiscalizar todas as fases do Concurso Público para todos os efeitos, a saber:
CONSIDERANDO, e em cumprimento às diversas determinações legais das esferas Federal e
Estadual, bem como às diretrizes da OMS e do Ministério da Saúde, considerando a caracterização do
Coronavírus (COVID-19), como uma pandemia e considerando a necessidade de adoção de medidas de
prevenção; CONSIDERANDO, que o Estado de Mato Grosso declarou estado de Calamidade Pública em
todo o território do Estado de Mato Grosso para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causado
pelo COVID-19 (novo Coronavírus);
CONSIDERANDO, que o Município de Arenápolis decretou medidas para o enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do surto epidêmico da COVID-19;
RESOLVE:
I. TORNA PÚBLICO, a absoluta impossibilidade da aplicação das provas do Concurso Público nº
001/2020 e a inevitável decisão de adiamento.
II. PRORROGAR por prazo indeterminado a realização das provas do concurso público.
III. Nova data com horário, local e demais informações sobre a realização das provas, bem como, as
novas datas do cronograma de execução do concurso publicado no Anexo I do Edital nº 001/2020, serão
divulgadas após normalização da atual situação.
IV. Definir o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação de recursos na forma prevista do Item
8 do Edital de Concurso Público nº 001/2020, contado da data da publicação deste Edital através do Sistema
Eletrônico de Interposição de Recursos (área do candidato), com acesso pelo candidato com o
fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, conforme disposições contidas no endereço
eletrônico: www.w2consultores.com.br, no link correspondente ao Concurso Público.
V. O presente Edital estão disponíveis no endereço eletrônico: www.w2consultores.com.br e no
Quadro de avisos da Prefeitura Municipal e Diário Oficial da Câmara Municipal - disponível em
https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/.
Registra-se, Publique-se e Cumpra-se,
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Arenápolis/MT, 18 de Março de 2020.
VALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS – Presidente da Câmara Municipal
IRISVALTER ALVES MORAN – Presidente da Comissão Examinadora do Concurso
EDNILSON MARTINS BARBOSA – Secretario.
ANA PAULA SANCHES ARANEGA – Membro.
JOSÉ CARLOS PEREIRA – Representante da OAB/MT - OAB-MT 11.810/O
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