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CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2020 
 

ERRATA N.º 01 
 
A Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel da Boa Vista, Estado de 
Santa Catarina, Sra. Adriane Lenir Formehl, no uso de suas atribuições legais, TORNA 
PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, a Errata n.º 01 ao Edital de Concurso 
Público n.º 001/2020, destinado ao preenchimento de vaga no Quadro de Pessoal da Câmara 
Municipal de Vereadores. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de contratação do cargo/função de Contador para a Câmara 
Municipal de Vereadores; 
 
CONSIDERANDO a reabertura do Edital de Concurso Público e a necessidade de 
readequação dos prazos; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de readequação do Edital de Concurso Público às exigências 
da PORTARIA SES Nº 714 de 18 de setembro de 2020; 
 
Torna público a retificação ao Edital nos seguintes termos: 
 
Retifica o Edital para adequar aos novos prazos previstos; e demais disposições editalícias, 
conforme segue: 
 
1. O dispositivo 4.14.1 do Capítulo 4 – DAS INSCRIÇÕES do Edital de Concurso Público passa 
a vigorar com a seguinte redação:  
 
4.14.1 - A publicação da homologação das inscrições após apreciação dos recursos interpostos 
será realizada no dia 19 de junho de 2020 27 de novembro de 2020. 
 
2. Os dispositivos 6.1, 6.5, 6.14, 6.14.1 e 6.15 do Capítulo 6 – DA PROVA 
ESCRITA/OBJETIVA do Edital de Concurso Público passam a vigorar com a seguinte 
redação:  
 
6.1 - A prova escrita/objetiva será realizada no dia 21 de junho de 2020 13 de dezembro de 
2020 das 09h00min às 12h00min no Centro Educacional Professora Herminda Ivanir Ferraz, 
sito à Rua João Hugo Hoss, n.° 395, Centro, no Município de São Miguel da Boa Vista (SC). 
 
6.5 - O candidato deverá comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 
01h30min (uma hora e trinta minutos), para localizar sua sala de acordo com o cargo 
desejado. 
 
6.14 - Os Cadernos de Questões estarão disponíveis, no dia 22 de junho de 2020 14 de 
dezembro de 2020, no Mural Oficial da Câmara Municipal de Vereadores e site do Município 
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de São Miguel da Boa Vista www.saomigueldaboavista.sc.gov.br, bem como no site da 
empresa contratada www.alternativeconcursos.com.br.  
6.14.1 - Será facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova 
escrita/objetiva à empresa responsável pelo Concurso Público, Alternative Concursos, 
exclusivamente através do e-mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 23 e 24 
de junho de 2020 15 e 16 de dezembro de 2020, conforme Formulário de Recurso constante 
em Anexo IV, com a estrita observância ao disposto no Capítulo 8 do presente Edital, em 
especial ao item 8.2. 
 
6.15 - O ensalamento dos candidatos será divulgado no dia 19 de junho de 2020 27 de 
novembro de 2020.  
 
3. Ficam adicionados os dispositivos 6.17 e 6.18 ao Capítulo 6 – DA PROVA 
ESCRITA/OBJETIVA do Edital de Concurso Público, com a seguinte redação:  
 
6.17 - Em razão da pandemia de coronavírus (COVID-19), o ingresso ao local de provas 
somente será permitido ao candidato que estiver fazendo uso de máscara facial, 
seguindo as recomendações de uso descritas na Portaria SES 224, de 
03/04/2020 (máscaras descartáveis de tecido não tecido (TNT) ou tecido de algodão). 
6.17.1 - O candidato que não fizer o uso da máscara facial estará automaticamente 
eliminado do Concurso Público. 
6.17.2 - Não serão fornecidas máscaras faciais no local. 
 
6.18 - Na entrada do local onde serão realizadas as provas, a temperatura dos candidatos 
será aferida através de termômetros.  
6.18.1 - Caso a temperatura aferida seja igual ou maior que 37,8ºC, o candidato será 
encaminhado para realizar a prova em sala separada dos demais candidatos. 
6.18.2 - No dia da prova escrita/objetiva o candidato que for diagnosticado nessa 
condição receberá a orientação necessária. 
 
4. O dispositivo 7.8 do Capítulo 7 – DO PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA do 
Edital de Concurso Público passa a vigorar com a seguinte redação:  
 
7.8 - O Gabarito Preliminar da prova escrita/objetiva estará disponível no Mural Oficial da 
Câmara Municipal de Vereadores e site do Município de São Miguel da Boa Vista 
www.saomigueldaboavista.sc.gov.br, bem como no site da empresa contratada 
www.alternativeconcursos.com.br, no dia 22 de junho de 2020 14 de dezembro de 2020.  
 
5. O dispositivo 12.1 do Capítulo 12 – DO CRONOGRAMA do Edital de Concurso Público 
passa a vigorar com a seguinte redação:  
 
12.1 - O Concurso Público seguirá as datas e prazos estipulados de acordo com o 
cronograma a seguir:  
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PERÍODO 
1. Período de Inscrição 11 de maio a  

09 de junho de 2020 
2. Último dia para efetuar o pagamento do boleto bancário 10 de junho de 2020 
3. Período de inscrição com isenção da taxa de inscrição 
(doadores de sangue/medula) 

11 a 25 de maio de 2020 

4. Publicação da relação dos candidatos com pedidos de 
isenção da taxa de inscrição 

02 de junho de 2020 

5. Período de pagamento do valor da taxa de inscrição para os 
candidatos que tiveram o pedido de isenção indeferido 

02 a 10 de junho de 2020 

6. Publicação da homologação das inscrições 15 de junho de 2020 
7. Divulgação dos pedidos de condições especiais para 
realização da prova escrita/objetiva 

15 de junho de 2020 

8. Prazo para interposição de recurso quanto a não 
homologação das inscrições 

16 e 17 de junho de 2020 

9. Publicação da homologação das inscrições após apreciação 
dos recursos 

19 de junho de 2020 
27 de novembro de 2020 

10. Divulgação do Ensalamento dos Candidatos 19 de junho de 2020 
27 de novembro de 2020 

11. Prova escrita/objetiva 21 de junho de 2020 
13 de dezembro de 2020 

12. Divulgação do Gabarito Preliminar e das provas 
escritas/objetivas 

22 de junho de 2020 
14 de dezembro de 2020 

13. Prazo para interposição de recurso contra o Gabarito 
Preliminar e questões das provas escritas/objetivas 

23 e 24 de junho de 2020 
15 e 16 de dezembro de 

2020 
14. Divulgação do Gabarito Definitivo  26 de junho de 2020 

18 de dezembro de 2020 
15. Divulgação da Ata de Classificação Preliminar 26 de junho de 2020 

18 de dezembro de 2020 
16. Prazo para interposição de recurso contra a Ata de 
Classificação Preliminar 

29 e 30 de junho de 2020 
21 e 22 de dezembro de 

2020 
17. Divulgação da Ata de Classificação Final 02 de julho de 2020 

23 de dezembro de 2020 
 
6. O dispositivo do ANEXO V - DO CRONOGRAMA do Edital de Concurso Público passa a 
vigorar com a seguinte redação:  
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PERÍODO 
1. Período de Inscrição 11 de maio a  

09 de junho de 2020 
2. Último dia para efetuar o pagamento do boleto bancário 10 de junho de 2020 
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3. Período de inscrição com isenção da taxa de inscrição 
(doadores de sangue/medula) 

11 a 25 de maio de 2020 

4. Publicação da relação dos candidatos com pedidos de 
isenção da taxa de inscrição 

02 de junho de 2020 

5. Período de pagamento do valor da taxa de inscrição para os 
candidatos que tiveram o pedido de isenção indeferido 

02 a 10 de junho de 2020 

6. Publicação da homologação das inscrições 15 de junho de 2020 
7. Divulgação dos pedidos de condições especiais para 
realização da prova escrita/objetiva 

15 de junho de 2020 

8. Prazo para interposição de recurso quanto a não 
homologação das inscrições 

16 e 17 de junho de 2020 

9. Publicação da homologação das inscrições após apreciação 
dos recursos 

19 de junho de 2020 
27 de novembro de 2020 

10. Divulgação do Ensalamento dos Candidatos 19 de junho de 2020 
27 de novembro de 2020 

11. Prova escrita/objetiva 21 de junho de 2020 
13 de dezembro de 2020 

12. Divulgação do Gabarito Preliminar e das provas 
escritas/objetivas 

22 de junho de 2020 
14 de dezembro de 2020 

13. Prazo para interposição de recurso contra o Gabarito 
Preliminar e questões das provas escritas/objetivas 

23 e 24 de junho de 2020 
15 e 16 de dezembro de 

2020 
14. Divulgação do Gabarito Definitivo  26 de junho de 2020 

18 de dezembro de 2020 
15. Divulgação da Ata de Classificação Preliminar 26 de junho de 2020 

18 de dezembro de 2020 
16. Prazo para interposição de recurso contra a Ata de 
Classificação Preliminar 

29 e 30 de junho de 2020 
21 e 22 de dezembro de 

2020 
17. Divulgação da Ata de Classificação Final 02 de julho de 2020 

23 de dezembro de 2020 
 
7. Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 
 
8. O Edital de Concurso Público será republicado de acordo com a alteração prevista na 
presente e divulgado no Diário Oficial dos Municípios (DOM) e no site 
www.saomigueldaboavista.sc.gov.br, bem como no site da empresa contratada 
www.alternativeconcursos.com.br.  
 
9. O presente documento entra em vigor na data de sua publicação. 
 
10. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
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São Miguel da Boa Vista (SC), 20 de novembro de 2020. 

 
 
 
 

ADRIANE LENIR FORMEHL 
Presidente do Legislativo 

 
 
 
 
                                                                                              MARIZETE SANDRIN 

Presidente da Comissão de Acompanhamento 
 

Este Edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

 
Em _______/_______/___________ 

  
______________________________ 

Assessor Jurídico 


