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EDITAL DE SUSPENSÃO Nº 01, 14 de setembro de 2022. 

 

Suspende o prazo do Edital de Chamamento nº 01/2022, de 

27/07/2022, que convocou a candidata aprovada para entregar a 

documentação para tomar posse e entrar em exercício, nos termos 

do Edital nº 01/2022 da Câmara Municipal de Seara. 
 

Considerando que chegou ao conhecimento desta Casa que, em dois municípios do Estado de 

Santa Catarina, o Ministério Público recomendou a suspensão de Concursos Públicos conduzidos 

pela empresa Rhema Concursos Públicos Ltda;  

Considerando que, após o relato por esta Casa e análise pelo Ministério Público local, por meio 

do ofício nº 002/2022/PJ/SEA, recebido em 01 de setembro de 2022, o promotor de Justiça, 

Willian Valer, recomendou a suspensão da vigência do Concurso Público nº 01/2022, a fim de 

evitar prejuízos concretos à candidata convocada para assumir a vaga e ao próprio Poder 

Público; 

Considerando que a Câmara Municipal de Seara contratou a empresa Rhema Concursos Públicos 

Ltda, com sede na cidade de Lontras - SC, após pesquisa de preço, por meio de processo de 

Dispensa de Licitação, em virtude do valor proposto, para a realização do processo; 

Considerando que a empresa apresentou a documentação solicitada e cumpriu todos os requisitos 

de contratação; 

Considerando que desde a contratação, período de inscrição, de homologação, realização de 

prova, divulgação de gabarito e dos classificados não houve nenhum tipo de contestação formal, 

apenas pontuais questionamentos, que foram respondidos pela empresa Rhema Concursos 

Públicos Ltda e que não tiveram outros desdobramentos; 

Considerando, por fim, que a Câmara Municipal de Seara preza pela lisura do Concurso Público 

nº 01/2022 e quer evitar prejuízos aos candidatos que participaram do processo e prestaram a 

prova.  

Diante do exposto, fica SUSPENSO, a partir desta data, o prazo relativo ao Concurso Público nº 

01/2022, sendo comunicada a candidata já convocada para assumir, quanto à suspensão do 

prazo, até a análise da situação apresentada, sendo que, assim que possível, a candidata será 

comunicada da decisão, sendo a anulação ou prosseguimento do processo, com a convocação 

para assumir, com prazo faltante para tal. 

 

Publique-se o presente.  

 

                       Câmara Municipal de Seara, 14 de setembro de 2022. 
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Presidente da Mesa 
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