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NOTA OFICIAL - CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2019.

NOTA OFICIAL
Eu, Cristiano dos Santos Borges,
Presidente da Câmara Municipal de
São Francisco de Paula, venho
através desta nota esclarecer a quem
interesse que o edital do Concurso
do Legislativo foi publicado em 21
de novembro de 2019 no Site do
Legislativo, no Site da Empresa Elo
Assessoria e Serviços Públicos e no
Mural de Avisos da Câmara Municipal. No dia 26 de novembro de 2019 na Imprensa Oficial
do Estado de Minas Gerais e em 01 de Dezembro de 2019 no Jornal Gazeta de Minas,
portanto todos os atos de divulgação foram cumpridos por parte desta Casa Legislativa,
tornando inverídicas as informações divulgadas pelo vereador Marcos Ramos de Assis nas
redes sociais, inclusive o mesmo tem total conhecimento dos atos implementados uma vez
que faz parte dos Edis desta Casa.
O concurso até então instituído recebeu o número de 82 inscrições e teria como data
de aplicação o dia 05 de abril do ano de 2020 porém devido a Pandemia não foi possível sua
aplicação, tendo sido feito por parte da empresa responsável retificação alterando a data de
aplicação para 22 de novembro de 2020, utilizando-se os mesmos meios de publicidade para
dar legitimidade ao ato.
O edital do concurso traz todas as informações necessárias inclusive a recomendação
para que os inscritos se mantenham atualizados através do site do legislativo e da Empresa
Responsável sobre as datas do Certame e outros itens necessários ao desenvolvimento e bom
andamento do mesmo, dentre eles sobre a possibilidade de isenção da taxa de inscrição e
suas exigências para efetivação.
O legislativo Municipal sempre manteve a imparcialidade sobre o Concurso deixando
a cargo da Empresa responsável a realização dos atos e decisões sobre o mesmo, sendo
possível a todos os interessados consultarem as informações no endereço eletrônico:
https://www.eloassessoriaeservicos.com.br
e
no
site
do
Legislativo:
http://www.camarasaofranciscodepaula.mg.gov.br .
Não havendo mais nada a tratar, encerro esta Nota Oficial desejando a todos os
inscritos boa sorte e êxito em seu propósito.
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Cristiano dos Santos Borges
Presidente da Câmara Municipal de São Francisco de Paula
São Francisco de Paula, 21 de Novembro de 2020.

