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Edital n.º 001/2020 de CONCURSO PÚBLICO

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020
7ª RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA, Estado de Santa
Catarina, através do Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que são
conferidas pela legislação em vigor, com responsabilidade técnica da CONSCAM,
RETIFICA o item abaixo e RATIFICA os demais itens do edital:
1 – O quadro do item 1.2 do Edital de Abertura das Inscrições passa a consta da
seguinte forma:
Ensino Médio e/ou Técnico
VAGAS

CARGA
HORÁRIA

SALÁRIO
BASE
(R$)

REQUISITOS

TAXA DE
INSCRIÇÃO
(R$)

Auxiliar de
Contabilidade

1+CR

40h

1.782,86

Ensino Médio
Completo

80,00 + 4,50
(taxa de boleto)

Técnico
Administrativo

5+CR

40h

1.100,00

Ensino Médio
Completo

80,00 + 4,50
(taxa de boleto)

CARGO

Técnico em
Enfermagem

1+CR

40h

1.100,00

Certificado de
conclusão de Curso
80,00 + 4,50
Técnico em
(taxa de boleto)
Enfermagem e registro
no COREN
Curso Técnico em
Saúde Bucal, em nível
80,00 + 4,50
médio, com o devido (taxa de boleto)
registro no Conselho
da Classe

Técnico em Saúde
Bucal

1+CR

40h

1.240,23

Tesoureiro

1+CR

30h

2.170,43

Ensino Médio
Completo e
experiência na área

80,00 + 4,50
(taxa de boleto)

VAGAS

CARGA
HORÁRIA

SALÁRIO
BASE
(R$)

REQUISITOS

TAXA DE
INSCRIÇÃO
(R$)

Ensino Superior
CARGO

Advogado Municipal

AssistenteSocial

Médico Clínico
Geral
Psicólogo

1+CR

20h

5.000,00

1+CR

30h

2.500,00

40h

14.642,82

30h

1.550,30

1+CR

1+CR

Superior Completo
em Direito e registro
na OAB
Superior Completo
em Serviço Social e
registro no CRESS
Superior Completo
em Medicina e
registro no CRM
Superior Completo
em Psicologia e
registro no CRP

100,00 + 4,50
(taxa de boleto)
100,00 + 4,50
(taxa de boleto)
100,00 + 4,50
(taxa de boleto)
100,00 + 4,50
(taxa de boleto)
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Odontólogo

Enfermeiro Padrão

Médico
Ginecologista

1+CR

40h

2.959,67

1+CR

40h

2.959,67

1+CR

10h

4.800,00

Superior Completo
em Odontologia e
registro no CRO
Superior Completo
em Enfermagem e
registro no COREN

100,00 + 4,50
(taxa de boleto)
100,00 + 4,50
(taxa de boleto)

Superior Completo
em Medicina, com
100,00 + 4,50
especialização em
(taxa de boleto)
Ginecologia e registro
no CRM

2 - Os demais cargos constantes no edital de abertura das inscrições que não constam na
tabela acima (Médico Psiquiatra, Serviços Gerais Masculino, Técnico em Informática,
Técnico em Segurança do Trabalho e Tratorista Agrícola) ficam excluídos do Concurso
Público.
3 - Os candidatos inscritos para os cargos excluídos do Concurso Público e que pagaram o
boleto da taxa de inscrição poderão requerer a restituição do valor até o dia 25/10/2021
enviando email para taxaconcurso2021@bomjardimdaserra.sc.gov.br - Assunto: Devolução
da Taxa de Inscrição do Concurso de Bom Jardim da Serra, informando os dados bancários
completos (nome completo do titular da conta, CPF, nome e número do banco, número da
agência e número da conta - informando se conta corrente ou poupança). A devolução será
depositada até o último dia do mês de novembro de 2021.
4 – O candidato devidamente inscrito no Concurso Público, poderá, caso tenha interesse, se
inscrever para outro cargo, dentro do período de inscrição previsto no item 6 dessa
rerratificação, para tanto, deverá ser paga nova taxa de inscrição.
5 – O Caput do item 4.13 do Edital de Abertura de Inscrições passa a constar da seguinte
forma:
“4.13 Os portões dos locais designados para a realização das provas, constante do
Edital de Convocação, serão abertos com antecedência mínima de 1h30min do horário
previsto para seu início, munido de:.”
6 – O Edital de Abertura de Inscrições passa a constar acrescido dos itens abaixo:
“10.21 No dia da realização da prova, todos os candidatos deverão utilizar máscaras
descartáveis de tecido (TNT) ou tecido de algodão, conforme previsto artigo 2 º da
Portaria SES 714/2020.”
“10.22 Em razão da pandemia do Covid-19, os candidatos que auferirem temperatura
corporal superior a 37,8° irão realizar a prova em sala separada dos demais, conforme
artigo 3° da Portaria SES 714/2020.”
“10.23 Devido a pandemia do Covid-19, todos os ambientes serão mantidos arejados,
preferencialmente com ventilação natural, com as janelas e portas abertas, conforme
artigo 9º, da Portaria SES 714/2020”.
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“10.24 As orientações em razão da pandemia do Covid-19 poderão ser alteradas ou
adequadas, dependendo da evolução da doença.”
7 – O Anexo I, do Edital de Abertura de Inscrições, passa a ser acrescido do seguinte cargo:
“TESOUREIRO
Organizar o movimento financeiro, elaborar o boletim diário de tesouraria,
registrar a movimentação de valores em espécie depositados em instituições
bancárias, gerenciar adiantamento de recursos na forma da Lei Federal 4.320/64,
manter a guarda de valores e cauções financeiros ou não entregues a sua confiança,
proceder diariamente o Termo de conferência de caixa e as conciliações bancária
Informando ao setor de contabilidade a posição financeira da Unidade Gestora e
dos fundos a ela vinculados, assinar cheques e borderôs juntamente com o
ordenador primário da despesa e os gestores de fundos, praticar outros atos
previstos em Lei municipal n° 892/2003.”
8 - O cronograma do Concurso Público – Anexo III passa a constar com as seguintes datas:
ANEXO III
CRONOGRAMA
PROCEDIMENTO
Republicação do Edital
Reabertura das inscrições e prazo para emissão do
boleto, inclusive 2ª via.
Envio da solicitação da isenção da taxa de inscrição
Divulgação dos deferimentos ou indeferimentos das
isenções da taxa de inscrição.
Recursos dos deferimentos ou indeferimentos das
isenções da taxa de inscrição.
Homologação dos deferimentos ou indeferimentos das
isenções da taxa de inscrição.
Data limite para pagamento das inscrições.
Divulgação da relação de candidatos, inclusive
deficientes.
Prazo de recursos com relação aos candidatos
inscritos.
Divulgação da retificação da relação dos candidatos
inscritos (se houver) e data prevista para convocação
com a indicação do local e horário da realização das
provas e entrega dos títulos para critério de desempate
para os cargos de nível superior.
Realização da Prova Objetiva e Prática e entrega dos
títulos para critério de desempate para os cargos de
nível superior.
Divulgação do Gabarito das Provas
Prazo de Recursos em relação ao Gabarito das Provas
Objetivas
Divulgação do Julgamento dos Recursos

DATAS
03/09/2021
Das 10h00min do dia
04/10/2021 as 16h00min do
dia 04/11/2021
04/10/2021 a 07/10/2021
13/10/2021
14, 15/10/10/2021
21/10/2021
05/11/2021
16/11/2021
17 e 18/11/2021

24/11/2021

05/12/2021
06/12/2021
07 e 08/12/2021
15/12/2021
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Divulgação da Retificação e Homologação do Gabarito
(se houver) e Divulgação da Nota da Prova Objetiva
Prazo de Recursos em Relação às Notas das Prova
Objtiva
Publicação da retificação e/ou homologação do
resultado final e Publicação da homologação do
Concurso Público.

20/12/2021
21 e 22/12/2021
29/12/2021

9 – A confirmação da data da realização da prova e demais etapas do concurso público
dependerão da situação da pandemia do COVID-19.
10 – As demais cláusulas ficam RATIFICADAS.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
Bom Jardim da Serra, 03 de setembro de 2021.

Pedro Luiz Ostetto
Prefeito Municipal

