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Cristinápolis, 26 de fevereiro de 2016. 

 

 

À SEPROD - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

A/C Sr. Arsergio de Andrade Portela 

 

ASSUNTO: CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA O PROVIMENTO DE CARGOS 

dos quadros efetivo da Câmara Municipal de Cristinápolis. 

 

 

Através desta, 

 

O Sr. José Dantas de Santana, Presidente da Câmara 

Municipal de Cristinápolis, vem à presença de V. Senhoria, em 

virtude dos últimos acontecimentos em nosso Município, os quais 

infelizmente culminaram em atos de vandalismo contra o prédio 

desta Casa Legislativa, o qual foi alvo de um incêndio criminoso 

que deteriorou boa parte da estrutura do imóvel, bem como o 

arquivo da casa, no ultimo dia 12/02/2016, informar acerca da 

necessidade de SUSPENSÃO do concurso público que seria realizado 

no próximo dia 06/03/2016. 

 

Informa ainda que na data de ontem, 25/02/2016, em 

audiência perante o Ministério Público desta Comarca, fora 

acordado verbalmente que em virtude da não conclusão do 

inquérito policial acerca do ato criminoso que deu causa a 

situação que ora se impõe, iria se aguardar até o próximo dia 

10/03/2016 para uma nova assentada e possível marcação de novas 

datas para prosseguimento do Concurso Público. 

 

Sendo assim, com base no item 8.12 c/c item 2 do Edital nº 

01/2015, requer que seja feita por V. Senhoria a publicação em 

seu site oficial www.seprod.com.br, da suspensão das datas 

estabelecidas no cronograma, a qual também será exposta no 

quadro de publicações e avisos da Câmara Municipal de 

Cristinápolis/SE. 

 

Certos da compreensão, vem o Presidente desta casa 

legislativa através da presente informar que após a nova 

assentada com o órgão ministerial, no próximo dia 10/03/2016, 

fara novo comunicado acerca do assunto. 

 

http://www.seprod.com.br/
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Não havendo mais nada para o momento, deixando-se a 

disposição para qualquer esclarecimento, antecipadamente 

agradeço. 

 

Atenciosamente, 

 
José Dantas de Santana 

Presidente da Câmara Municipal de Cristinápolis 


