CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS - SERGIPE
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ADIAMENTO DA PROVA OBJETIVA

COMUNICADO DE ADIAMENTO DA DATA DE APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

A Comissão para Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público do Edital nº
001/2020, nomeado pelo Presidente do Legislativo Municipal de Laranjeiras Sergipe, especialmente designada para este fim, nos termos da Portaria Municipal
Nº 07, de 12 de Novembro de 2019, COMUNICA o Adiamento da aplicação das
provas que seriam realizadas no dia 13 de Dezembro de 2020, para a realização do
Concurso Público para provimento do quadro de vagas da Câmara Municipal de
Laranjeiras - Sergipe.
Em atendimento à decisão Liminar proferida pelo Poder Judiciário do Estado de
Sergipe, 1ª Vara Cível e Criminal de Laranjeiras nos autos do processo nº Nº
Processo 202073001882 - Número Único: 0002636-42.2020.8.25.0041, torna pública
os seguintes atos:

DEFIRO o requerimento de tutela provisória de urgência em caráter
antecipatório para determinar que a Câmara Municipal de Laranjeiras
suspenda a realização das provas do concurso marcadas para o dia
13/12/2020 pelo período de 06 (seis) meses ou até autorização deste juízo,
tudo com base nos protocolos das autoridades sanitárias, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, divulgando a informação da suspensão nos
sites da organizadora e da Câmara.
Assim que a nova data for definida, todos os candidatos serão novamente
informados e convocados.
Lamentamos, profundamente, o ocorrido, mas esta medida visa a segurança e
credibilidade do certame.
Outros procedimentos e demais informações referentes ao novo cronograma serão
divulgados no endereço eletrônico www.planejarconcursos.com.br e no Diário
Oficial da Câmara Municipal de Laranjeiras.
E, para dar ciência a todos, faz baixar o presente edital, que será afixado no lugar
público de costume de publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal de
Laranjeiras - Sergipe.

Laranjeiras - Sergipe, 11 de Dezembro de 2020.
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