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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

COMUNICADO SOBRE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA 

APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS DO CONCURSO 

PÚBLICO Nº 01/2020 

A SPBRASIL CONCURSOS e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRES-SP, consciente quanto ao cenário 
da pandemia do novo CORONAVÍRUS (Covid-19), estão comprometidas com os esforços para superar este 
grande desafio mundial. Para nós, é prioridade preservar a integridade da saúde de seus colaboradores, 
parceiros, pesquisadores, professores e candidatos, e contribuir para o combate à proliferação da doença. 
Considerando a situação de pandemia do CORONAVÍRUS, que vem exigindo de todos a adoção de medidas 
para redução dos impactos em nossa sociedade, sem que haja nesse momento uma previsão de retorno às 
atividades em sua normalidade, a SPBRASIL CONCURSOS juntamente com a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SAGRES - SP, adotou todas as medidas profiláticas e sanitárias de acordo com o Protocolo São Paulo e 
obteve as devidas autorizações da Diretoria Regional de Ensino de Adamantina para realização da aplicação 
das provas objetivas do Concurso Público nº 01/2020 na cidade de Osvaldo Cruz no dia 13 de dezembro de 
2020. Por uma determinação do Município de Osvaldo Cruz a empresa e a Prefeitura Municipal de Sagres 
foram surpreendidas e impedidas de aplicar as provas objetivas no período da tarde naquela cidade. A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRES e a SPBRASIL CONCURSOS informam que já tomaram as medidas 
necessárias e comunicaram o Ministério Público e autoridades competentes sobre o ocorrido. 
 
Diante do cumprimento da medida administrativa adotada pela Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz que 
impediu a realização da aplicação das provas objetivas no dia 13 de dezembro de 2020, a SPBRASIL 
CONCURSOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRES COMUNICA a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA da 
aplicação das provas e de todo cronograma do CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 para os cargos de: Gestor 
do CadÚnico, Agente de Licitação, Auxiliar Administrativo, Tesoureiro, Gestor de Convênios e 
Contratos, Monitor de Desenvolvimento Infantil, Auxiliar de Serviços em Educação, Motorista, Auxiliar 
de Limpeza Pública, Serviços Gerais e Merendeira. 
 
Ressaltamos que tão logo seja resolvido a situação sobre o local de aplicação das provas objetivas e a 
situação esteja normalizada, será publicado novo cronograma do CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 com a 
definição de novo cronograma e sobre as demais fases para os cargos mencionados acima.  
 
O atual Cronograma do Concurso Público nº 01/2020 permanece válido para os cargos de Operador de 
Máquinas, Pedreiro, Educador Social, Auxiliar de Enfermagem, Agente de Arrecadação, Médico, 
Assistente Social, Auxiliar de Contabilidade, Controlador Interno, Supervisor de Ensino, Professor de 
Atendimento Especializado e Pintor. 
 
Contamos com a compreensão e colaboração, e, para que chegue ao conhecimento de todos, e não possa 
alegar desconhecimento, é expedido o presente Comunicado. 

 
 

Sagres/SP, 18 de dezembro de 2020.   

 

 

 

 

  

RICARDO RIVED GARCIA   

Prefeito Municipal  

 


