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COMUNICADO N. 10/2020
 

AVISO DE ADIAMENTO DA DATA DE APLICAÇÃO DE PROVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA

PROVIMENTO DO CARGO DE OFICIAL DE PROMOTORIA DE FLORES DE GOIÁS

 

O Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos COMUNICA  aos

interessados que, em decorrência de obras de reforma nas dependências e nos banheiros no Colégio

Estadual Júlio César Teodoro, tornou-se inviável a aplicação das provas do concurso público para

provimento do cargo de Oficial de Promotoria de Flores de Goiás.

 

Dessa forma, considerando o fato superveniente relatado acima e a impossibilidade de, em

tempo hábil, realocar os candidatos em outro local apropriado de acordo com as medidas de

biossegurança e higiene para enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-

19), fica suspensa a aplicação das provas, prevista para o dia 10 de janeiro de 2021, consoante

deliberado pela Comissão de Acompanhamento de Concursos, na forma do disposto no artigo 4º, §

3º, do Ato PGJ n. 9, de 28 de fevereiro de 2020.

 

INFORMA, ainda, que a nova data, os locais de prova e os demais eventos relativos ao concurso

serão divulgados oportunamente, observadas as regras estabelecidas no edital de regência do

certame.

 

Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público (DOMP) e na página de

acompanhamento de concursos, e afixe-se no local de comunicação dos atos oficiais da Promotoria

de Justiça de Flores de Goiás.

 

Goiânia, 29 de dezembro de 2020.
 
 

CYRO TERRA PERES
Promotor de Justiça

Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
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