INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA
HORTOPREV
CONCURSO PÚBLICO PARA DIVERSOS CARGOS
(ref. EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES ESPECIAIS Nº 001/2020)
SUSPENSÃO DO CONCURSO PÚBLICO
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia
– HORTOPREV e a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio
de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP, no que se refere ao Concurso Público regido
pelo Edital de Abertura de Inscrições nº 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico
do Município de Hortolândia em 31/01/2020,
Considerando o panorama mundial da pandemia do novo Coronavírus
(COVID-19), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 11 de
março de 2020;
Considerando a recente sanção da Lei Complementar Federal nº 173, de 27
de maio de 2020, que “estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), que alterou a Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e que deu outras providências”;
Considerando que, em seu artigo 8º, referido diploma legal proíbe a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública
decorrente da pandemia da Covid-19 de realizar concurso público, exceto no caso
de reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios;
Considerando que o Concurso Público em referência destina-se ao
provimento de preenchimento de vagas de cargos não decorrentes de vacância
e/ou sem preenchimento pelo HORTOPREV, o que contraria a Lei Complementar nº
173/2020,
SUSPENDEM o Concurso Público que se refere ao provimento dos cargos de
Ajudante de Serviços Gerais, de Assistente Técnico Administrativo, de Fiscal
Previdenciário e de Assessor Jurídico, até 31 de dezembro de 2021, nos termos do
diploma legal acima mencionado, ou revogação do dispositivo impeditivo.
Os candidatos poderão solicitar a devolução do valor da taxa de inscrição,
das 10h00min de 18 de setembro de 2020 até 23h59min de 9 de outubro de 2020, o
que, para tanto, deverão proceder como segue:

1.
2.
3.
4.
5.

acessar o site https://www.vunesp.com.br/;
efetuar o login na “Área do Candidato”;
selecionar o projeto “HOPR1901”;
clicar em “Alteração da Ficha de Inscrição”;
preencher com os dados de quem receberá o crédito, (do candidato
ou de outra pessoa por ele definida):
nome, CPF, código do banco, agência, conta e dígito, tipo de conta
(corrente ou poupança).

Os depósitos serão realizados durante os 15 dias úteis após o encerramento
do período de solicitação.
Com a retomada do Certame, serão reabertas as inscrições para os cargos
previstos no Edital de Abertura de Inscrições nº 001/2020, em ato próprio a ser
publicado.

Hortolândia, 08 de setembro de 2020.

Antonio Agnelo Bonadio
Diretor Superintendente
HORTOPREV

