
 
 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

CÂMARAMUNICIPAL DE CUSTÓDIA/PE  

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2020  

ADITIVO 001/2020 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA - PE, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Praça Padre Leão, nº 15, Custódia, PE - CEP: 56640-000, neste ato representada por seu 

Presidente Senhor Ronivaldo Pinto Barbalho no uso de suas atribuições legais, torna público O 

1º ADITIVO ao edital 001/2020 do Concurso Público, o fazendo como segue: 

 

CONSIDERANDO o Princípio da Publicidade norteador da Administração Pública, que implica 

na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;  

 

CONSIDERANDO o Princípio da Legalidade e vinculação aos termos do edital do certame; 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 48.809, de 14 de março de 2020 que regulamentou, no Estado 

de Pernambuco, medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus; 

 

CONSIDERANDO a Medida Cautela nº 2052477-8 exarada pelo Conselheiro Adriano Cisneiros 

do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 

 

 

 

DECIDE: 

 

 

Art. 1º.  Fica SUSPENSO o Concurso Público de que trata o Edital nº 001/2020 da Câmara 

Municipal de Custódia, bem como quaisquer atos dele decorrentes, até ulterior 

deliberação da Corte de Contas de Pernambuco.  

 

Art. 2º.   A suspensão não se confunde com o cancelamento e deve ser enquanto perdurar o estado 

de emergência em saúde causado pelo COVID-19. Portanto, após a transição do 

momento impeditivo atual, será publicado outro aditivo ao edital estabelecendo novo 

cronograma para o prosseguimento normal das atividades do certame. 

 

Art. 3º.   Está assegurada a participação no concurso de todos os candidatos que já efetuaram suas 

inscrições. Não obstante, deverão acompanhar as publicações postadas nos sites da 

Consulpam, da Câmara de Custódia, bem como em meios de comunicações oficiais que 

tratem sobre o andamento do certame, inclusive no que concerne ao aditivo ao edital 

com a fixação de novo cronograma.  

 

 

 

Custódia /PE, 30 de março de 2020. 

 

 

 
RONIVALDO PINTO BARBALHO 

Presidente da Câmara Municipal de Custódia/PE 


