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II CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 

 

EDITAL Nº 01/2020 (DE SUSPENSÃO DO CONCURSO) 

A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, por seu Presidente, 

CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19 (novo Coronavírus), nos termos 

declarados pela Organização Mundial de Saúde - OMS;  

CONSIDERANDO o estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – 

ESPIN, declarado pela Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde;  

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;  

CONSIDERANDO a declaração de “estado de calamidade pública”, pelo Decreto nº 

1.413, de 19 de março de 2020, bem como as “medidas de restrição de aglomeração de pessoas”, 

pelo Decreto nº 1.414, de 19 de março de 2020, ambos do Governo do Estado do Amapá, publicados 

no Diário Oficial nº 7.127, de 20 de março de 2020 

CONSIDERANDO os Decretos nos 1.704 e 1.711, ambos de março de 2020, editados pelo 

Prefeito do Município de Macapá, ambos tratando de medidas relacionadas ao enfrentamento do 

COVID-19;   

CONSIDERANDO a Portaria nº 402, de 17 de março de 2020, do Presidente da 

Assembleia Legislativa do Amapá, publicada no Diário Oficial Eletrônico ALAP nº 988, da mesma data; 

CONSIDERANDO os argumentos expendidos pela Fundação Carlos Chagas, instituição 

contratada para realizar o concurso público da Assembleia Legislativa do Amapá, por meio do OF. 

NEP/262, de 20 de março de 2020, bem como as restrições a que suas atividades estão submetidas 

em vista do disposto no Decreto Estadual nº 64.862, alterado pelo Decreto Estadual nº 64.868, 

ambos regulamentando medidas temporárias de prevenção do contágio pelo COVID-19, no Estado 

de São Paulo, local onde está estabelecida sua sede; 

CONSIDERANDO a orientação da Comissão Especial constituída pela Portaria nº 

028/2019-AL, responsável pela organização do concurso público da Assembleia Legislativa do Amapá;  

CONSIDERANDO a necessária adoção de medidas com vistas à prevenção da 

disseminação do vírus e à proteção da coletividade,  

torna público, por meio do presente Edital, que: 

Art. 1º Fica SUSPENSO o concurso público convocado pelo Edital nº 001/2019, 

publicado no DOEALAP nº 885, de 29/08/2019, republicado no DOEALAP nº 886, de 30/08/2019, 

destinado ao provimento de cargos vagos do Quadro de Pessoal Permanente, e formação de 

cadastro reserva, da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, cancelando-se em consequência a 
realização de todas as etapas que estavam previstas para ocorrer a contar da data da publicação 
deste Edital. 

Art. 2º A suspensão do concurso público vigorará até que sejam plenamente 

restabelecidas a normalidade do convívio social e as atividades ordinárias nos âmbitos público e 

privado, por determinação das autoridades do Poder Executivo Federal, dos Poderes Executivos dos 

Estados do Amapá e de São Paulo e também dos Municípios de Macapá e São Paulo. 

Parágrafo único. Verificado o restabelecimento da normalidade a que se refere este 

artigo a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá fará publicar novo Edital dando prosseguimento 

ao certame, com a fixação de cronograma contemplando novas datas para realização das etapas que 

deixarão de ser realizadas em virtude da suspensão aqui determinada.  

Macapá, 24 de março de 2020. 

 
_______________________________________________ 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 
Deputado Kaká Barbosa  

Presidente 


