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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

 
 
 

Edital
 

EDITAL DE SUSPENSÃO DA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO CONCURSO DA AGANP 2006
 

O Secretário de Estado de Administração do Governo do Estado de Goiás, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 20.491/2019,

Tendo em vista o Edital de Convocação nº 001/2019 - SEAD, para apresentação dos
candidatos aprovados no cadastro de reserva do concurso da extinta Agência Goiana de Negócios Públicos
– AGANP, realizado em 2006, em cumprimento à determinação contida na Ação Civil Pública de nº
0135601.52.2007.8.09.0051, bem como no Despacho de nº 966/2019 da Procuradoria-Geral do Estado de
Goiás, no Processo Administrativo nº 201800005020082 e Ata de Reunião nº 26, do Comitê Gestor de
Gastos e, considerando:

- que as apresentações se dariam, conforme cronograma apresentado no processo judicial
em epígrafe, constante do Anexo I do citado Edital, por etapas, obedecendo à ordem classificatória, sendo
que as mesmas se dariam em novembro/2019, a qual já ocorreu, abril/2020 e setembro/2020.

- a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, que decreta
situação de pandemia no que se refere à infecção pelo novo coronavírus;

- a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;

- o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre a situação de emergência
na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus (CONVID-19);

- o Decreto nº 9.634, de 13 março de 2020, Portarias nos 096 e 099/2020, em que ficaram
estabelecidos o teletrabalho e regime de sobreaviso;

- o cuidado da Administração Pública com seus servidores e com toda a população
goiana, envidando todos os esforços no combate e prevenção ao novo coronavírus, seguindo todas as
recomendações do Ministério da Saúde;

- que, diante das medidas restritivas impostas, almejando um bem maior, que é a saúde
da população, a convocação dos candidatos aprovados no cadastro de reserva do concurso da extinta
Agência Goiana de Negócios Públicos – AGANP, que ocorreria em abril do corrente ano, acarretaria
riscos aos convocados e aos servidores e, consequentemente, a toda a população.

 
RESOLVE:
Suspender, até setembro/2020, as seguintes etapas:
I – 1º a 15 de Abril de 2020 - preenchimento do formulário de perfil profissional,

disponibilizado no endereço http://oportunizar.administracao.go.gov.br;
II – Abril de 2020 - entrevista por equipe de psicólogos do Estado, para fins de melhor

direcionamento de sua lotação;
III – Abril de 2020 - realização da perícia médica de que trata o art. 26 da Lei estadual

nº 10.460/1988.

http://oportunizar.administracao.go.gov.br/
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IV – Abril de 2020 – procedimentos de investidura nos cargos objeto da referida Ação
Civil Pública;

 
As novas datas serão anunciadas no site da Secretaria de Estado da Administração:

http://www.administracao.go.gov.br em momento oportuno.
Este edital de suspensão entrará em vigor na data de sua publicação.
 

GOIÂNIA, 26 de março de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MAGALHAES D ABADIA, Secretário (a) de
Estado, em 26/03/2020, às 15:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000012291891 e o código CRC 33781F0A.
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