
 
Estado de Santa Catarina 
Município de BIGUAÇU 

Edital n. º 001/2016 de CONCURSO PÚBLICO (Administração Geral) 

 
Ato 001/CPBI/2016 

 
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2016 DE CONCURSO PÚBLICO 

 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÕES 
 

O Senhor Ramon Wollinger, Prefeito Municipal de Biguaçu/SC, juntamente com a Comissão Municipal de 
Concurso e o Instituto o Barriga Verde no uso de suas atribuições legais, TORNAM PÚBLICO a retificação do 
Edital 001/2016 de Concurso Público (Administração Geral), com prorrogação do prazo de inscrição e alteração 
do cronograma de atividades, conforme segue: 
 
1. Alteração do anexo I, do edital, referente aos cargos, jornada de trabalho, vagas, salário mensal e pré-

requisitos. 
 
1.1.  EXCLUI-SE o Cargo de FISCAL DE TRIBUTOS I, por não pertencer mais ao Plano de Cargos, conforme 

legislação municipal; 
 
1.2.  ALTERE-SE os requisitos para o cargo de TÉCNICO EM SANEAMENTO, que passa a vigorar da seguinte 

forma: “Diploma de Formação Técnica na área e Registro no Conselho de Classe. ” 
 

1.3.  ALTERE-SE a carga horária do cargo de AGENTE FAZENDÁRIO, que passa a vigorar com carga horária de 30 
(trinta) horas. 

 

1.4.  ALTERE-SE a quantidade de vagas para o cargo de ADMINISTRADOR, que passa a vigorar com a quantidade 
de 01 (uma) vaga. 

 

1.5. ACRESCENTE-SE observação informando os valores de vale alimentação para todos os cargos, conforme a 
carga horária do cargo: 

 

Carga Horária Valor Vale Alimentação 

10 h R$ 65,52 

20h R$ 131, 04 

30 h  R$  196, 56 

40 h R$ 262, 08 

 
2. Alteração do Anexo III, do conteúdo programático. 
 
2.1. INCLUI-SE no conteúdo do cargo de AGENTE FAZENDÁRIO e FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS II o que 

segue: Lei Complementar nº 3, de 13 de dezembro de 2007, que institui o Código Tributário do Município 
de Biguaçu – SC e dá outras providências. 

 
2.2. CORRIJA-SE o número da Lei Municipal que institui o Plano Diretor do Município de Biguaçu, nos cargos em 

que é citado, para vigorar conforme segue: Lei Complementar nº 12/2009, de 17 de fevereiro de 2009. 
Institui o plano diretor de desenvolvimento municipal, dispõe sobre as normas, fixa objetivos e diretrizes 
urbanísticas do município de Biguaçu e dá outras providências. 

 

2.3.  CORRIJA-SE o número da Lei Municipal que institui o Código de Obras e Posturas do Município de Biguaçu, 
nos cargos em que é citado, para vigorar conforme segue: Lei nº 356/83 - Institui o Código de Obras e 
Edificações para o Município de Biguaçu e Lei Nº 385/84, de 18 de maio de 1984, que Institui o Código de 
Posturas Municipal. 
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2.4. CORRIJA-SE o número da Lei Municipal que institui o Código Tributário do  município de Biguaçu, nos cargos 

em que é citado, para vigorar conforme segue: Lei Complementar nº 3, de 13 de dezembro de 2007, que 
Institui o Código Tributário do Município de Biguaçu – SC e dá outras providências. 

 

2.5. EXCLUI-SE legislação não pertencente ou não existente do Município de Biguaçu, dos cargos em que são 
citadas. (Código Ambiental; Sistema Viário; Parcelamento do Solo; Poder de Polícia) 

 

3. PRORROGA-SE o período de inscrição e ALTERE-SE as datas do cronograma. 
 
3.1.  Considerando as alterações no quadro de cargos, especialmente exclusão de cargo, o que afeta a escolha 

do candidato, o período de inscrição fica prorrogado para até a data de 23 de junho de 2016 com 
vencimento do boleto para a data de 24 de junho de 2016. 

 
3.2.  O cronograma do edital fica alterado conforme segue: 

 
FASE 1: 

 

 
 

Evento DATA PREVISTA 

Inscrições exclusivamente pela internet (on-line) no período de: de  12/05/16 à 23/06/16 

Período para solicitar isenção de pagamento da taxa de inscrição 12/05 a  02/06/16 

Divulgação da lista de isentos de pagamento da taxa de inscrição 14/06/16 

Pagamento da taxa de inscrição para todos os candidatos prazo final dia:  24/06/16 

Requerimento de Vaga para Deficiente e condição especial para realizar a prova, 
prazo final para envio por Sedex/AR do requerimento. 

23/06/16 

Homologação das Inscrições, divulgação das inscrições indeferidas de todos os 
candidatos  (rol dos inscritos) 

30/06/16 

Recursos contra indeferimento das inscrições 01 e 04/07/16 

Listagem definitiva dos inscritos  06/07/16 

Divulgação do Local e Horários de Prova e  Distribuição dos cargos e candidatos 
por local/bloco/sala (ensalamento) 

A partir de 11/06/16 

PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS  17/07/16 

Gabarito Preliminar divulgação no site Instituto o Barriga Verde 
(www.iobv.org.br). 

18/07/16 

Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar  19 e 20/07 

Gabarito Definitivo e julgamento dos recursos da prova objetiva divulgação no 
site do Instituto o Barriga Verde (www.iobv.org.br). 

02/08/16 

Classificação Preliminar da prova escrita 08/08/16 

Recursos contra a classificação preliminar   da prova escrita 09 e 10/08 

Classificação Final  da prova escrita 15/08/16 

Homologação do resultado final  dos cargos somente com prova escrita 18/08/16 

FASE 2:  

Convocação para prova prática 15/08/16 

Prova prática 21/08/16 

Resultado da Prova prática 25/08/16 

Recursos contra prova prática 26 e 29/08/16 

Classificação Final da prova prática 31/08/16 

Homologação do Resultado final 02/09/16 

http://www.iobv.org.br/
http://www.iobv.com.br/
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4. Os candidatos inscritos nos cargos de FISCAL DE TRIBUTOS I (cargo excluído) e Técnico em Saneamento 

(alteração de requisitos), que já fizeram o pagamento da taxa de inscrição poderão requerer a  devolução 
do valor, da seguinte forma: 

 

a) Requerer a devolução do valor referente a taxa de inscrição no período de 25/05/2016 até o dia 

15/06/2016;  

b) Preencher o requerimento do anexo I deste ato, informando o número do banco, agência e da conta 

corrente para devolução do valor. 

c) Protocolar o requerimento na Prefeitura Municipal de Biguaçu, ou enviá-lo através das agências dos 

correios com SEDEX/AR para Prefeitura Municipal de Biguaçu, Praça Nereu Ramos, nº 90, cep 89.160-000.  

Ou ainda, enviar através do e-mail do município: administracao@bigua.gov.br, o requerimento 

digitalizado. 

4.1. Os candidatos inscritos no cargo de Fiscal de Tributos I e Técnico em Saneamento, que desejarem realizar 

inscrição para outro cargo, devem realizar uma nova inscrição e efetuar o pagamento desta inscrição, 

subscrevendo a inscrição anterior, independente do requerimento de devolução da taxa de inscrição do 

cargo alterado nesta retificação. 

4.2. O município fará a devolução do valor em até 10 dias após recebimento do requerimento. 

 

5. Os demais itens do edital permanecem inalterados. 

BIGUAÇU (SC), 25 de maio 2016. 

 
 

Ramon Wollinger 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

REQUERIMENTO DE VALOR PAGO 

 

Eu _________________________________________________, portador do documento de CPF nº 

___________________, inscrito no Edital001/2016 (Administração Geral) da Prefeitura Municipal de 

Biguaçu, residente e domiciliado a 

Rua/Av._____________________________________________________ nº___, 

Bairro___________________, Cidade____________, Estado____, CEP____________.  

  

Venho REQUER a Vossa Senhoria DEVOLUÇÃO do valor pago da taxa de inscrição do cargo de 

_______________________________ inscrição número: ______________. Por não haver mais 

interesse em participar do certame. 

 

Informo que o valor a ser devolvido é de R$ __________ e deve ser depositado na seguinte conta 

bancária: 

 

Banco: ___________________________________________________________________ 

[  ] Conta em seu Nome    [  ] conta de terceiro 

 

Titular da Conta: ______________________________________________________________ 

Número da Agência: ___________________________________________________________ 

Número da conta: _____________________________________________________________ 

 

Tipo da conta: [  ]  corrente          [   ] Poupança – número da operação __________ 

 

Nestes Termos firma a presente declaração e 

Pede Deferimento do requerimento 

 

_________________, ______ de ____________ de 2016 

(local e data) 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Requerente 


