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DECRETO Nº 2.531, DE 31 DE MARÇO DE 2020. 

Prorroga prazo para reinscrição dos candidatos já inscritos no 

Concurso Público - Edital n. 01-2019/01-2020. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE, no uso 

de suas atribuições do art. 65, Inciso VII da Lei Orgânica 

Municipal; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

declarou, em 11 de março de 2020, que a disseminação 

comunitária do COVID-19 em todos os Continentes caracteriza 

pandemia; 

CONSIDERANDO que as medidas para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do coronavírus acabou 

por limitar a possibilidade de candidatos efetuarem a reinscrição 

via site, tendo em vista não possuírem internet em suas 

residências, mormente na zona rural deste Município e 

eventualmente em outros; 

CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar o amplo acesso 

dos candidatos já inscritos e que não solicitaram a devolução do 

valor da inscrição efetuada anteriormente, a se reinscreverem 

como forma de participação no referido concurso; 

CONSIDERANDO o grande número de candidatos; 

anteriormente inscritos e que não efetuaram suas reinscrições, 

possivelmente em razão das limitações impostas pelos decretos 

emergenciais no intuito de conter a disseminação do coronavírus, 

bem como, 

CONSIDERANDO FINALMENTE, a obediência aos 

princípios constitucionais da legalidade, isonomia e publicidade; 

DECRETA: 

Art. 1 º Para os candidatos que já efetuaram a sua inscrição anteriormente à suspensão do Concurso Público -

Edital O 1-2019, em virtude de acordo entre o Município de Rio do Oeste e o Ministério Público de Santa 

Catarina, prorroga-se o prazo para a reinscrição até as 23 horas e 59 minutos, do dia 09 de abril de 2020, sem 

ônus e mantidas as demais condições do Edital. 

Parágrafo único: O prazo para as novas inscrições, fica mantido para até as 23 horas e 59 minutos, do dia 

l►.~ 05 de abril de 2020. 
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Art. 2º Continua suspensa, por prazo indeterminado, a realização das provas (escrita e prática) do referido 
Concurso Público. 

Art. 3º Uma vez normalizada as atividades suspensas em decorrência da pandemia de coronavírus, serão 
divulgadas as datas para a realização das provas, com ampla publicidade nos meios de comunicação e, 
especialmente no sítio do Município de Rio do Oeste, no seguinte endereço: www.riodooeste.sc.gov.br. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio do Oeste - SC, 31 de março de 2020. 

Secretário da Administração e Fazenda 
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