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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS Nº 01/2021 
EDITAL Nº 04/2021, DE 21 DE JANEIRO DE 2021 

TERCEIRA RERRATIFICAÇÃO 
 
 

 
Reabre as inscrições e estabelece novo 
cronograma ao Edital de Abertura das 
inscrições do Processo Seletivo 
Simplificado de Provas para contratação 
temporária de pessoal para o Município 
de Vargem Bonita/SC. 

 
 
 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições legais, e; 
 
 

Considerando o Edital nº 01/2021, de 08 de janeiro de 2021, que abre 
inscrições e estabelece normas para realização de Processo Seletivo Simplificado de 
Provas para formação de cadastro de reserva e para provimento de vagas temporárias 
de excepcional interesse público do quadro único de pessoal da administração direta do 
Município de Vargem Bonita/SC; 

 
Considerando o disposto no item 13.1 do Edital nº 01/2021, torna pública a 

Terceira Rerratificação do Edital de Processo Seletivo Simplificado de Provas nº 
01/2021, conforme segue: 
 
 

Art. 1º O item 2.1 do Edital de Abertura das Inscrições, alterado pelo Edital 
Rerratificatório nº 03/2021, do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021 passa a vigorar 
acrescido das seguintes especificações: 

 

2.1. Fica reaberto o período das inscrições, por meio eletrônico (internet), a partir das 12 
horas do dia 11 de janeiro de 2021 até às 12 horas do dia 15 de fevereiro de 2021, 
por meio do sítio eletrônico do certame: http://sigma.concursos.srv.br, na opção 
correspondente ao Processo Seletivo Simplificado do Município de Vargem Bonita/SC e o 
cumprimento dos procedimentos constantes nesse Edital. 

 
Art. 2º O subitem 2.12.1 do Edital de Abertura das Inscrições, alterado pelo 

Edital Rerratificatório nº 03/2021, do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021 passa a 
vigorar acrescido das seguintes especificações: 
 

2.12.1. O pagamento da inscrição deverá ser realizado, exclusivamente, com o boleto 
bancário impresso no site da SIGMA, até a data constante no documento, em qualquer 
agência, correspondente bancário ou terminal de auto atendimento, observados seus 
horários de funcionamento, ou via internet, até o horário de encerramento do expediente 
bancário da data de vencimento do documento, ou seja, 15/02/2021. 
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Art. 3º O item 2.18 do Edital de Abertura das Inscrições, alterado pelo Edital 
Rerratificatório nº 03/2021, do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021 passa a vigorar 
acrescido das seguintes especificações: 
 

2.18. O Município de Vargem Bonita e a SIGMA Assessoria e Consultoria, em nenhuma 
hipótese, processarão qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia 
15/02/2021, sendo que as solicitações de inscrições realizadas com pagamento após esta 
data serão indeferidas. 

 
Art. 4º O item 3.3 do Edital de Abertura das Inscrições, alterado pelo Edital 

Rerratificatório nº 03/2021, do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021 passa a vigorar 
acrescido das seguintes especificações: 
 

3.3. A isenção deverá ser solicitada através de Requerimento de Isenção de Pagamento 
da Taxa de Inscrição para Hipossuficientes, conforme modelo do Anexo VII, devendo ser 
enviado em envelope lacrado, impreterivelmente, até 05/02/2021, via postal, 
obrigatoriamente por SEDEX/AR, cuja data de postagem deverá ser anterior ou igual a 
05/02/2021, para a SIGMA Assessoria e Consultoria (Rua Alvice Caldart, 16 - centro, CEP 
89665-000 - Capinzal/SC), acostando a documentação exigida. 

 
Art. 5º O item 3.7 do Edital de Abertura das Inscrições, alterado pelo Edital 

Rerratificatório nº 03/2021, do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021 passa a vigorar 
acrescido das seguintes especificações: 
 

3.7. Os doadores de sangue fidelizado e de medula também poderão solicitar isenção 
através de Requerimento Específico de Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição para 
Doadores de Sangue Fidelizado e de Medula, conforme modelo do Anexo VIII, devendo 
ser requerida, impreterivelmente, até 05/02/2021, via postal, obrigatoriamente por 
SEDEX/AR, cuja data de postagem deverá ser anterior ou igual a 05/02/2021, para a 
SIGMA Assessoria e Consultoria (Rua Alvice Caldart, 16 - centro, CEP 89665-000, 
Capinzal/SC), acostando a documentação exigida. 

 
Art. 6º Os itens 3.15 e 3.16 do Edital de Abertura das Inscrições, alterados 

pelo Edital Rerratificatório nº 03/2021, do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021 
passam a vigorar acrescidos das seguintes especificações: 
 

3.15. O relatório de julgamento dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição será 
publicado no mural do Centro Administrativo Municipal e no endereço eletrônico listado no 
item 1.4 até o dia 10/02/2021. 

 

3.16. O candidato com requerimento de isenção indeferido poderá participar do Processo 
Seletivo Simplificado desde que efetue o pagamento da taxa de inscrição até a data de 
vencimento constante no boleto bancário (15/02/2021). 
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Art. 7º O item 6.3 do Edital de Abertura das Inscrições, alterado pelo Edital 
Rerratificatório nº 03/2021, do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021 passa a vigorar 
acrescido das seguintes especificações: 
 

6.3. As provas serão aplicadas nas datas prováveis de 27 e/ou 28 de fevereiro de 2021, 
em data, local(is) e horário(s) a ser estabelecido na publicação do Edital de homologação 
das inscrições. 

 
Art. 8º O Anexo II (Do Cronograma) do Edital de Abertura das Inscrições, 

alterado pelo Edital Rerratificatório nº 03/2021, do Processo Seletivo Simplificado de 
Provas nº 01/2021 passa a vigorar acrescido das seguintes especificações: 
 

 

ITEM FASES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DATAS / PRAZOS 

(...) (...) (...) 

2 Período das inscrições (pela internet) 11/01/2021 a 15/02/2021 

3 
Prazo para requerimento de isenção de pagamento da taxa 
de inscrição 

05/02/2021 

4 Publicação do relatório de julgamento dos requerimentos de 
isenção da taxa de inscrição 

10/02/2021 

5 Publicação do relatório geral de deferimento das inscrições 22/02/2021 

6 
Prazo para recursos relativos às inscrições indeferidas 
(prazo limite para recebimento – 18 horas) 

23 a 24/02/2021 

7 Publicação do relatório geral de homologação das inscrições 26/02/2021 

8 Datas prováveis das provas 27 e/ou 28/02/2021 

9 Publicação do gabarito preliminar 28/02/2021 

10 
Prazo para recursos relativos ao gabarito preliminar 
(prazo limite para recebimento – 18 horas) 

01 a 02/03/2021 

11 Publicação do gabarito oficial definitivo 10/03/2021 

12 Publicação do relatório da classificação preliminar 10/03/2021 

13 
Prazo para recursos relativos à classificação preliminar 
(prazo limite para recebimento – 18 horas) 

11 a 12/03/2021 

14 Publicação da homologação do resultado final 16/03/2021 

 
Art. 9º Fica o presente Edital Rerratificatório incorporado, para todos os 

efeitos, ao Edital nº 01/2021 do Processo Seletivo Simplificado de Provas nº 01/2021. 
 

Art. 10. As demais cláusulas e disposições do Edital em epígrafe 
permanecem inalteradas. 
 

Registre-se, Publique-se. 
 

  Vargem Bonita/SC, em 21 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 

ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN 
Prefeita Municipal 


