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COMUNICADO  
 

CONSIDERANDO a Declaração da Organização Mundial de Saúde, de 11 de 

março de 2020, que decreta situação de pandemia no que se refere à infecção pelo coronavírus, 

bem como de pedido para que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, do Governo de 

Goiás, que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado, bem 

como a Nota Técnica SES, de 15 de março de 2020, emitida pela Secretaria de Estado da Saúde de 

Goiás, que enseja uma ação articulada entre diferentes níveis e atores do campo educacional; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 2.040, de 16 de março de 2020, do Prefeito de 

Catalão, que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Município 

de Catalão, em razão da disseminação do novo coronavírus (2019-nCoV); 

CONSIDERANDO o Art. 2º da Portaria 343, de 17 de março de 2020, do Ministério 

da Educação, que faculta às instituições de educação superior a suspensão das atividades acadêmi-

cas presenciais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, do Ministério da 

Saúde (MS), que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária da 

COVID-19; 

CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO UFCAT N.º 006/2020, de 27 de março de 

2020, que decidiu por suspender, por tempo indeterminado, os calendários acadêmicos 2020, dos 

cursos de graduação e de pós-graduação da UFCAT, contado a partir de 16 de março de 2020; 

Informamos a todos os envolvidos nos Processos Seletivos Simplificados para 

contratação de Professor Substituto da UFCAT que, após a Homologação Final das inscri-

ções, os mesmos estarão suspensos e as datas do Ato de Instalação e das Provas Didáticas 

serão adiadas por tempo indeterminado, até que seja possível garantir a integridade de ser-

vidores e candidatos durante a realização da seleção. 

Diante do atual cenário, pedimos aos candidatos que continuem consultando o site 

da UFCAT (https://www.catalao.ufg.br/) para acompanhamento das Notas à Comunidade Univer-

sitária e o SISCONCURSO (https://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/), onde serão oportuna-

mente publicadas a retomada das atividades. 
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