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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 001/2020 
 

COMUNICADO 04  
 

O Prefeito Municipal de Santa Rita de Cássia-BA, no uso de suas atribuições legais, especialmente as 

conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Edital 001/2020 do Processo Seletivo Público, com fundamentos 

nos itens 11.4 e 11.5 do supracitado edital, bem como: 
 

Considerando o Decreto Municipal 129 de 18 de novembro 2020 que “dispõe sobre novas medidas 

temporárias e emergenciais adotadas na prevenção, combate e controle da pandemia da COVID-19 no 

âmbito deste município e dá outras providências” e as orientações do Ministério da Saúde; 
 

Considerando que os itens 11.4 e 11.5 do Edital 001/2020, prevêem situações dessa natureza, e que as 

ações tomadas anteriormente foram flexibilizadas no novo Decreto supracitado, devendo ser mantidas as 

ações que visam preservar a integridade dos candidatos, profissionais que atuarão no processo de 

aplicação das provas e toda população santa-ritense;  
  

Considerando que a Comissão Realizadora do Processo Seletivo Público, juntamente com a empresa Status 

Consultoria adotarão todas as medidas sanitárias e de convivência necessária para a realização do referido 

processo; 

TORNA PÚBLICO 
 

As provas a serem realizadas no dia 22/03/2020, no Município de Santa Rita de Cássia-BA, ficam marcadas 

para o dia 29/11/2020, sendo mantidas as relações de candidatos, locais de provas e horários já designados 

nos comunicados anteriores. 
 

Fica determinado aos candidatos que alem das ações e procedimentos já previstos no Edital 001/2020, no 

dia de realização das provas os mesmos deverão atentar-se as seguintes obrigatoriedades: 

 Comparecer aos locais de prova usando mascara, devendo utilizar a mesma durante todo o período 

de permanência nas dependências da escola, sala de prova, corredores, sanitários e áreas comuns;  

 Higienizar as mãos com álcool em gel que será disponibilizado pela equipe em pontos estratégicos 

das dependências da escola, sempre que solicitado pelos fiscais;  

 Aferir temperatura na entrada dos locais de prova;  

 Guardar todos os equipamentos eletrônicos (conforme edital) em envelope inviolável estéril que 

ficará a disposição do candidato devendo ser aberto somente fora das dependências da escola;   

 Comparecer aos locais de prova munidos de material individual, vedado o compartilhamento entre 

candidatos. 
 

Todos os locais de prova serão higienizados antes da realização das mesmas, bem como todos os 

equipamentos de uso comum e individual e todos os colaboradores receberão EPI e treinamento para o dia 

de realização das provas. 
 

O Cronograma do Edital 001/2020 será reformulado tendo em vista a nova data de realização das provas.  
 

Santa Rita de Cássia-BA, 18 de novembro de 2020. 
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