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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2019 
 

Setores: ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL/EDUCAÇÃO/SAÚDE 
 
 

COMUNICADO PÚBLICO Nº 001/2020 
 

A Empresa Gazzinelli Consultoria Técnica Ltda., responsável pela operacionalização do Concurso 
Público, promovido pela Prefeitura Municipal de Bertópolis – Minas Gerais, com amparo no subitem 3.4 do 
Edital, TORNA PÚBLICO, especialmente para os Candidatos inscritos no Concurso Público, 
considerando a situação de exceção em que vive a população, provocada pelas notícias veiculadas de forma 
temerosa pela mídia radiofônica, televisiva, escrita e pelas redes sociais, na região, nos Estados, no País e no 
mundo, alertando as autoridades sobre a iminente pandemia a que está exposta, motivada no surgimento do 
vírus coronavírus - COVID-19, tornando imprescindível a tomada de medidas imediatas que previnam ou 
que minimizem seus efeitos junto à população, especialmente nas crianças, nos idosos e nos portadores de 
doenças graves pré-existentes em iminentes riscos ter fragilizada sua imunidade; considerando a declaração 
de emergência em saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de 
janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo coronavírus - COVID-19, e declaração na data de 
11 de março de 2020 da pandemia do coronavírus - COVID-19; considerando a Portaria nº 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 coronavírus - COVID-19; considerando os termos da Lei Federal nº 
13.979 de 06 de fevereiro de 2020; considerando os termos do Decreto Estadual nº 113 de 12 de março de 
2020; considerando que, o Estado de Minas Gerais, preocupado em proteger a população de seus efeitos, 
editou em data recente, o Decreto Estadual nº 47.886/2020, de 15 de março de 2020, definindo as estratégias 
a serem adotadas pelo Governo de Minas Gerais no enfrentamento do desafio, que é um problema que 
envolve todo o Estado e região; considerado que, estudos recentes demonstram a eficácia das medidas de 
afastamento social precoce para contenção da disseminação do coronavírus - COVID-19; considerando que, 
a realização das provas objetivas do Concurso Público irá causar aglomeração de pessoas no 
Município, Escolas e suas respectivas salas, tendo em vista que o número de inscritos é 1.068 (hum mil 
sessenta e oito) Candidatos, RESOLVE adiar por 90 (noventa) dias da data da aplicação das provas 
objetivas do Concurso Público, no sentindo de impedir a proliferação do coronavírus - COVID-19, 
podendo ser prorrogado a depender das orientações da Organização Mundial da Saúde e do 
Ministério da Saúde. 

 
 O Cronograma de Trabalho do Edital nº 001/2019 será alterado até o dia 03 de abril de 2020 por 

Comunicado Público, sendo que o mesmo será publicado no site da Empresa.     
 
Na oportunidade agradecemos a compreensão dos Candidatos e do povo em geral, mantendo o nosso 

compromisso de zelar pela continuidade do nosso relacionamento, pautado na valorização da legalidade, 
profissionalismo, transparência, respeito e ética. 

 
As demais disposições do Edital do Concurso Público nº 001/2019 permanecem inalteradas. 

 
Teófilo Otoni (MG), 26 de março de 2020. 

 
      

Gazzinelli Consultoria Técnica Ltda. 


