
Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Praça Irmã Albuquerque, 45 
Telefone: (37) 9910

 
A Comissão do Concurso Público nº 1

com o Decreto 8.021 de 11 de setembro de 2.018, 

Considerando a declaração de emergência em saúde pública pela Organização Mundial de 
Saúde em 11 de março de 2.020, decorrente do novo coronavírus (COVID

Considerando o Decreto Municipal 8.504, de 16 de março de 2.020, que decreta 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde 

Considerando as Resoluções do Comitê Municipal de Enfrentamento e Monitoramento do 
COVID-19; 

Considerando o isolamento social e a necessidade de resguardar o bem
candidatos classificados do Concurso P
nas próximas etapas do certame;

 
RESOLVE 

 

Art. 1º Suspender por tempo indeterminado as seguintes fases do Concurso Público nº 1
2019: 3ª etapa – Resultado Definitivo dos Títulos, 4ª etapa 
Apresentação de Documentos e 6ª etapa 

Art. 2º Informar que a retomada das etapas do certame será realizada mediante 
publicação de novo cronograma, assim que essa situação de pandemia estiver normalizada. Os 
candidatos deverão acompanhar as informações publicadas no endereço eletrônico do 
https://iadhed.listaeditais.com.br/
www.bomdespacho.mg.gov.br/dome

 

Bom Despacho, 9 de abril de 2020, 108º ano de emancipação do Município.

 

Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais 

Secretaria Municipal de Administração 
 

Praça Irmã Albuquerque, 45 – Centro – 35600-000 – Bom Despacho
106-3093 – www.bomdespacho.mg.gov.br – concurso@

CONCURSO PÚBLICO Nº 1-2019 
 

COMUNICADO 

A Comissão do Concurso Público nº 1-2019, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o Decreto 8.021 de 11 de setembro de 2.018,  

a declaração de emergência em saúde pública pela Organização Mundial de 
Saúde em 11 de março de 2.020, decorrente do novo coronavírus (COVID

o Decreto Municipal 8.504, de 16 de março de 2.020, que decreta 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Município de Bom Despacho;

as Resoluções do Comitê Municipal de Enfrentamento e Monitoramento do 

o isolamento social e a necessidade de resguardar o bem
candidatos classificados do Concurso Público nº 1-2019, bem como dos servidores envolvidos 
nas próximas etapas do certame; 

por tempo indeterminado as seguintes fases do Concurso Público nº 1
Resultado Definitivo dos Títulos, 4ª etapa – Avaliação Méd

Apresentação de Documentos e 6ª etapa – Curso de Formação. 

que a retomada das etapas do certame será realizada mediante 
publicação de novo cronograma, assim que essa situação de pandemia estiver normalizada. Os 

everão acompanhar as informações publicadas no endereço eletrônico do 
https://iadhed.listaeditais.com.br/, e no Diário Oficial do Município – DOME, 
www.bomdespacho.mg.gov.br/dome. 

Bom Despacho, 9 de abril de 2020, 108º ano de emancipação do Município.

 
 

Tatiana Luchini do Bonfim 
Presidente da Comissão 

 

Patrícia de Fátima Martins Purificação 
Membro 

 

Karine Távila Ferreira 
Membro 

 

Prefeitura Municipal de Bom Despacho 

Bom Despacho-MG 
@pmbd.mg.gov.br 

2019, no uso de suas atribuições legais e de acordo 

a declaração de emergência em saúde pública pela Organização Mundial de 
Saúde em 11 de março de 2.020, decorrente do novo coronavírus (COVID-19); 

o Decreto Municipal 8.504, de 16 de março de 2.020, que decreta 
Pública no Município de Bom Despacho; 

as Resoluções do Comitê Municipal de Enfrentamento e Monitoramento do 

o isolamento social e a necessidade de resguardar o bem-estar e saúde dos 
2019, bem como dos servidores envolvidos 

por tempo indeterminado as seguintes fases do Concurso Público nº 1-
Avaliação Médica, 5ª etapa – 

que a retomada das etapas do certame será realizada mediante 
publicação de novo cronograma, assim que essa situação de pandemia estiver normalizada. Os 

everão acompanhar as informações publicadas no endereço eletrônico do IADHED, 
DOME, 

Bom Despacho, 9 de abril de 2020, 108º ano de emancipação do Município. 

 


