
 

  
 

 

DECRETO Nº 624/2020, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020. 

 

 

Estabelece datas e local para a aplicação das 

provas do CONCURSO PÚBLICO nº 001/2020 e 

PROCESSO SELETIVO nº 001/2020, convoca 

candidatos regulamenta medidas especificas de 

prevenção ao COVID-19.  

  

O Prefeito do Município de Ipira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Orgânica do Município, art. 101, VIII e,  

 

Considerando o Edital nº 02 do Concurso Público nº 001/2020, que dispõe Dispõe sobre 

o deferimento das inscrições e a suspensão do Concurso Público do Município de Ipira/SC, em 

razão da Pandemia Mundial do Coronavírus – COVID 19; 

 

Considerando os Adendos nºs 002/2020  e 003/2020 ao Edital de Processo Seletivo nº 

001/2020, que suspendeu o Processo Seletivo nº 001/2020, cujas as inscrições foram 

homologadas em 05 de março de 2020; 

 

Considerando o Decreto Municipal nº 617/2020 de 29 de outubro de 2020, que “Dispõe 

sobre a convalidação automática dos Decretos e regulamentos editados pelo Governo do Estado 

de Santa Catarina, de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), 

independentemente de ato administrativo municipal.”; 

 

Considerando a necessidade de preenchimento de vagas em caráter efetivo, temporário e 

cadastro de reserva no quadro de pessoal do Município de Ipira; 

 

Considerando que serão obedecidos todos os protocolos de segurança sanitária 

estabelecidas nas legislações especificas; 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica estabelecida a data de 05 de dezembro de 2020, no horário previsto no 

edital de convocação, para a aplicação das provas escritas e práticas para provimento de cargos 

públicos em caráter efetivo do quadro permanente de pessoal do Município de Ipira/SC, 

originado pelo Edital nº 002/2020 do Concurso Público nº 001/2020, de 13 de abril de 2020, 

ficando convocado os candidatos que tiveram sua inscrição.  

 

Art. 2º - Fica estabelecida a data de 12 de dezembro de 2020, no horário previsto no 

edital de convocação, para a aplicação das provas escritas e práticas para provimento de vagas 

em caráter temporário do Município de Ipira-SC, originado pelo Edital de Processo Seletivo nº 

001/2020, de 05 de março de 2020, ficando convocado os candidatos que tiveram sua inscrição. 

 



 

  
 

 

Art. 3º - Fica estabelecido que as provas escritas serão realizadas na Escola Hedi Klein 

Matzenbacher, no endereço Rua Edmundo Wolfart, centro, Ipira/SC e as provas práticas serão 

realizadas na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo, sito à Rua 

Governador Colombo Machado Salles, nº 539 - centro (andar térreo do CRAS). 

 

Art. 4º - Ficam adotadas, no mínimo, as seguintes medidas especificas de prevenção ao 

COVID-19 para a realização das provas do Concurso Público nº 001/2020 e Processo Seletivo 

nº 001/2020; 

I – Utilização de espaço físico para aplicação das provas em salas da Escola Básica 

Municipal Hedi Klein Matzenbacher, com ocupação de apenas 50% dos espaços disponíveis 

em cada sala; 

II – Uso obrigatório de máscara de proteção facial pelos candidatos para acesso a sala de 

provas, bem como a e equipe de aplicação e fiscalização; 

III – Disponibilização de álcool em gel para o uso dos candidatos e da Comissão 

Executora dos certames durante as aplicações de provas escritas e práticas; 

IV – Disposição dos candidatos em ambiente arejado e com amplo espaçamento entre 

si, em condições que garantam o afastamento e evitem a proximidade e eventuais contatos 

físicos; 

V- Outras medidas que as autoridades de saúde julgarem necessárias poderão serem 

adotadas anteriormente ou no dia de realização das provas.  

 

Art. 5º - As convocações, horários, salas de provas escritas e práticas e outros 

detalhamentos serão publicados por meio de editais no átrio municipal, jornal e nos endereços 

eletrônicos na internet previstos nos editais: www.ipira.sc.gov.br e 

http://sigma.concursos.srv.br. 

 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Centro Administrativo Municipal de Ipira.  
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