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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 03/2021, DE 15 DE JANEIRO DE 2021 

SEGUNDA RERRATIFICAÇÃO 
 
 

 
Reabre as inscrições, altera dispositivos, 
acrescenta cargos 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 

Segunda 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 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 11 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 item 2.11 do Edital de Abertura das Inscrições do Processo Seletivo 

Simplificado nº 01/2021 passa a vigorar acrescido das seguintes especificações: 
 

2.11. A taxa de inscrição corresponderá aos seguintes valores por cargo, proporcional à 
carga horária: 
 

HABILITAÇÃO VALOR (R$) 

Ensino superior 120,00 

Ensino médio/técnico 80,00 

Ensino fundamental 60,00 
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Art. 3º O subitem 2.12.1 do Edital de Abertura das Inscrições 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, 11/02/2021. 

 
Art. 4º O item 2.18 do Edital de Abertura das Inscrições 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 
11/02/2021, sendo que as solicitações de inscrições realizadas com pagamento após esta 
data serão indeferidas. 

 
Art. 5º O item 3.3 do Edital de Abertura das Inscrições 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 03/02/2021, via postal, 
obrigatoriamente por SEDEX/AR, cuja data de postagem deverá ser anterior ou igual a 
03/02/2021, para a SIGMA Assessoria e Consultoria (Rua Alvice Caldart, 16 - centro, CEP 
89665-000 - Capinzal/SC), acostando a documentação exigida. 

 
Art. 6º O item 3.7 do Edital de Abertura das Inscrições 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 03/02/2021, via postal, obrigatoriamente por 
SEDEX/AR, cuja data de postagem deverá ser anterior ou igual a 03/02/2021, para a 
SIGMA Assessoria e Consultoria (Rua Alvice Caldart, 16 - centro, CEP 89665-000, 
Capinzal/SC), acostando a documentação exigida. 

 
Art. 7º Os itens 3.15 e 3.16 do Edital de Abertura das Inscrições 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 09/02/2021. 

 

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 (11/02/2021). 



SIGMA
Assessoria e Consultoria

 
 

 

3 

 

 

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

Art. 8º O item 6.3 do Edital de Abertura das Inscrições do Processo Seletivo 
Simplificado nº 01/2021 passa a vigorar acrescido das seguintes especificações: 
 

6.3. As provas serão aplicadas nas datas prováveis de 20 e/ou 21 de fevereiro de 2021, 
em data, local(is) e horário(s) a ser estabelecido na publicação do Edital de homologação 
das inscrições. 

 
Art. 9º Os itens 7.1, 7.2 e 7.3 do Edital de Abertura das Inscrições do 

Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021 passam a vigorar acrescidos das seguintes 
especificações: 
 
7.1. A prova escrita objetiva de conhecimentos, de caráter classificatório e eliminatório, 
constituir-se-á de questões de conhecimentos específicos da área de atuação, língua 
portuguesa e matemática, na forma das grades dos itens 7.2 e 7.3 e dos conteúdos 
programáticos constantes nos Anexos III e IV do Edital. 
 
7.2. A prova escrita para o cargo de nível de Ensino Fundamental (alfabetizado) será 
objetiva teórica e conterá 20 (vinte) questões de múltipla escolha, contendo cada uma 
delas quatro (04) alternativas de respostas, com apenas uma correta. 
 
7.2.1. A composição da prova escrita, o peso individual de cada questão e a pontuação 
de cada disciplina de que trata o item 7.2 constará da seguinte especificação: 

 
 

DISCIPLINAS 
NÚMERO DE 
QUESTÕES 

PESO 
INDIVIDUAL 

PESO 
TOTAL 

Conhecimentos específicos 05 1,00 5,00 

Língua portuguesa 10 0,30 3,00 

Matemática 05 0,40 2,00 

Total 20  10,00 

 
7.3. A prova escrita para todos os cargos de níveis de Ensino Médio/Técnico e Superior 
será objetiva teórica e conterá 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha, contendo 
cada uma delas quatro (04) alternativas de respostas, com apenas uma correta. 
 
7.3.1. A composição da prova escrita, o peso individual de cada questão e a pontuação 
de cada disciplina de que trata o item 7.3 constará da seguinte especificação: 

 
 

DISCIPLINAS 
NÚMERO DE 
QUESTÕES 

PESO 
INDIVIDUAL 

PESO 
TOTAL 

Conhecimentos específicos 10 0,50 5,00 

Língua portuguesa 10 0,30 3,00 

Matemática 05 0,40 2,00 

Total 25  10,00 

 
Art. 10. Os itens 8.1 e 8.2 do Edital de Abertura das Inscrições do Processo 

Seletivo Simplificado nº 01/2021 passam a vigorar acrescidos das seguintes 
especificações: 
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8.1. Serão considerados aprovados neste Processo Seletivo Simplificado: 
 
8.1.1. Os candidatos ao cargo com exigência de nível de Ensino Fundamental 
(alfabetizado) que obtiverem nota final igual ou superior a 4,00 (quatro vírgula zero) 
pontos. 
 
8.1.2. Os candidatos aos cargos com exigência de níveis de Ensino Médio/Técnico e 
Superior que obtiverem nota final igual ou superior a 5,00 (cinco vírgula zero) pontos. 
 
8.2. A nota final será calculada multiplicando o número de acertos pelo valor de cada 
questão, de conformidade com as grades dos itens 7.2 e 7.3. 
 

Art. 11. O Anexo I (Quadro de cargos) do Edital de Abertura das Inscrições 
do Processo Seletivo Simplificado de Provas nº 01/2021 passa a vigorar acrescido dos 
seguintes cargos e especificações: 
 

 ITEM CARGOS 
VAGAS 

/ CR 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

PADRÃO INICIAL 
DE 

VENCIMENTO 
 (R$) 

HABILITAÇÃO MÍNIMA 
TIPOS DE 
PROVAS 

VALOR DA 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
(R$) 

12 
AGENTE DE 
SERVIÇOS 
GERAIS 

05 40h 1.254,87 Alfabetizado 
Escrita 
objetiva 

60,00 

13 
SEGUNDO 
PROFESSOR 

06 20h 1.443,12 

Graduação em Educação 
Especial, licenciatura em 
Pedagogia, com especia-
lização em Educação 
Especial e Inclusiva e na 
ausência destes profis-
sionais opta-se por 
Pedagogo com curso na 
área de Educação 
Especial e Inclusiva de, 
no mínimo, 80 horas, 
presenciais, realizado em 
instituições governamen-
tais ou outras reconhe-
cidas pelo MEC 

Escrita 
objetiva 

60,00 

 
Art. 12. O Anexo II (Do Cronograma) do Edital de Abertura das Inscrições 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 11/02/2021 

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

03/02/2021 

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

09/02/2021 

5 Publicação do relatório geral de deferimento das inscrições 16/02/2021 

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

17 a 18/02/2021 

7 Publicação do relatório geral de homologação das inscrições 19/02/2021 

8 Datas prováveis das provas 20 e/ou 21/02/2021 
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9 Publicação do gabarito preliminar 21/02/2021 

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

22 a 23/02/2021 

11 Publicação do gabarito oficial definitivo 03/03/2021 

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

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

04 a 05/03/2021 

14 Publicação da homologação do resultado final 09/03/2021 

 
Art. 13. O Anexo III (Do Conteúdo Programático Comum a todos os Cargos) 

do Edital de Abertura das Inscrições do Processo Seletivo Simplificado de Provas nº 
01/2021 passa a vigorar acrescido das seguintes especificações: 
 
1. Para o cargo de nível Fundamental (Alfabetizado): 
 

1.1. Língua Portuguesa: Alfabeto. Fonética: Classificação dos fonemas. Encontros 

vocálicos. Sílaba e divisão silábica. Ortografia. Acentuação Gráfica. Morfologia: Classes 
gramaticais: Substantivo: Classificação dos substantivos: próprio e comum. Coletivos. Flexão. 
Gênero (masculino e feminino). Número (singular e plural) e Grau (diminutivo e aumentativo). 
Adjetivo: Adjetivos pátrios. Flexão. Número, Grau e Gênero. Sinônimos e Antônimos. 
Homônimos, Parônimos e Topônimos. Tipos de Frases: afirmativa, negativa, interrogativa e 
exclamativa. Concordância Verbal e Nominal. Formas comuns de tratamento. 
 

 

1.2. Matemática: Tabuada dos números. Números naturais: operações e problemas. Unidades 

e sistemas de medidas de tempo, de comprimento, de massa e de capacidade. Sistema 
monetário brasileiro. Leitura de horas em relógios e de informações em calendários. 
Reconhecimento de figuras planas (quadrado, retângulo, triângulo, círculo). Adição, subtração, 
multiplicação, divisão. Conjuntos. Noções de razões, frações, proporções e porcentagem. Juros 
Simples e Compostos. Descontos Simples e Compostos. Regras de Três Simples e Composta. 
Algarismos romanos. Resolução de problemas. Cálculo de áreas. Raciocínio lógico. 
 
2. Para os cargos de níveis Médio/Técnico e Superior: 
 

2.1. Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Gêneros e tipologias textuais. Ortografia. 

Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo da crase. Encontros vocálicos, consonantais e 
dígrafos. Morfologia: classes de palavras: classificação, flexões, emprego (artigo, numeral, 
adjetivo, pronome, verbo, substantivo, preposição e conjunção). Estrutura e formação das 
palavras (radicais, prefixos, sufixos, desinências). Pontuação. Sinônimos e Antônimos. 
Homônimos e Topônimos. Sintaxe de concordância (nominal e verbal), de regência (nominal e 
verbal) e de colocação (pronominal). Linguagem figurada. Conotação e denotação. Figuras de 
linguagem. Vícios de linguagem. Frase, oração e período. Termos da oração: essenciais, 
integrantes, acessórios. Período simples e composto: a coordenação e a subordinação. Orações 
coordenadas e subordinadas: assindéticas, sindéticas, substantivas, adjetivas, adverbiais e 
reduzidas. 
 

2.2. Matemática: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos. Razão 

e Proporção. Teoria dos Conjuntos. Regra de Três Simples e Composta. Potenciação e 
radiciação. Exponenciação. Porcentagem. Juros Simples e Composto. Descontos Simples e 
Composto. Operações com frações. Expressões algébricas e aritméticas. Equações, 
Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo variáveis do 1º e 2º Graus. Álgebra: sequências, 
conceitos, operações com expressões algébricas. Relações e funções. Funções logarítmicas, 
exponenciais, trigonométricas. Progressões (aritméticas e geométricas). Probabilidade. Análise 
Combinatória. Matrizes e Determinantes. Sistema de Equações Lineares. Binômios de Newton. 
Polinômios. Produtos notáveis. Relação entre grandezas. Sistema de medidas: comprimento, 
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superfície, volume, capacidade, ângulo, tempo, massa, peso, velocidade e temperatura. 
Geometria analítica. Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação 
geométrica no plano. Relação entre ponto, reta e circunferência. Polígonos. Sólidos geométricos. 
Cálculo de áreas e volumes. Trigonometria. Funções trigonométricas. Resolução de triângulos. 
Poliedros. Estatísticas: noções básicas, razão, proporção, interpretação e construção de tabelas 
e gráficos. Raciocínio Lógico. Matemática financeira. 
 

Art. 14. O Anexo IV (Do Conteúdo Programático Específico por Cargo) do 
Edital de Abertura das Inscrições do Processo Seletivo Simplificado de Provas nº 
01/2021 passa a vigorar acrescido das seguintes especificações: 
 
11. AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS: Limpeza pública: capina e varrição, remoção do lixo e detritos 

e reciclagem do lixo. Noções de Varrição de superfícies diversas. Carregamento e descarregamento de 
mercadorias utilizando força física. Conhecimento e uso dos utensílios, ferramentas e equipamentos 
diversos de trabalho braçal, mobiliários e utensílios. Noções gerais sobre transporte de materiais de 
construção civil. Conservação e manutenção de estradas vicinais, abertura de valas, serviços de 
sinalização, preparo de solos para plantio. Fundamentos sobre lavação de máquinas e veículos 
automotores. Técnicas de higienização de ambientes de trabalho. Manuseio de produtos químicos. 
Técnicas de limpeza, conservação e higienização de ambientes e instalações sanitárias. Limpeza de 
vidros, pisos, escadas e instalações sanitárias. Materiais de limpeza e sua utilização. Limpeza dos 
diferentes espaços. Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação. Instrumentos e materiais utilizados na 
realização de limpezas em geral. Noções básicas sobre jardinagem: cultivo de flores, árvores, arbustos e 
sobre plantio e manejo de grama e conservação de jardins. Noções de segurança e prevenção de 
acidentes de trabalho e incêndio. Equipamentos de proteção individual (EPIs). Noções de Primeiros 
Socorros. 
 
12. SEGUNDO PROFESSOR: Legislação: Constituição Federal (Da Educação, Cultura e Desporto). 

Lei Federal nº 9.394/96 e suas alterações (LDB). Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Lei Federal nº 
8.069/1990 e suas alterações (ECA). Lei Federal nº 11.340/2006 e suas alterações (Lei Maria da Penha). 
Plano Nacional de Educação ( Lei Federal nº 13.005/2014). Lei do Piso Nacional do Magistério. Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s). Pensadores da 
Educação e História da educação. Teorias do conhecimento e da aprendizagem em suas diferentes 
abordagens e concepções pedagógicas. Temas transversais. Ensino e aprendizagem de questões sociais. 
Educação e sociedade. Temas emergentes. Ciclos de formação. Alfabetização e conscientização. Filosofia 
crítica da educação. Linguagem na escola. Higiene, saúde e nutrição infantil. A organização do tempo e do 
espaço na educação. Princípios que fundamentam a prática na educação: Pedagogia da infância, 
dimensões humanas; direitos da infância; relação unidade de educação e família. As instituições de 
educação como espaço de produção das culturas infantis. O lúdico e a educação, recreação. Função e 
papel da escola. Problemas de aprendizagem. Fatores físicos, psíquicos e sociais. Recreação: atividades 
recreativas. Métodos e processos no ensino da leitura. A função do Segundo Professor na sala de aula. 
Educação especial e inclusiva. Pedagogia da inclusão. A inclusão escolar. Definições dos tipos de 
deficiência. Programa Educação Inclusiva. Direito a Diversidade. Gestão democrática. Democratização do 
ensino. Avaliação. Planejamento Participativo. Projeto Político Pedagógico (PPP). Didática geral. 

 
Art. 15. O Anexo V (Das Atribuições e Responsabilidades dos Cargos) do 

Edital de Abertura das Inscrições do Processo Seletivo Simplificado de Provas nº 
01/2021 passa a vigorar acrescido das seguintes especificações: 
 
11. AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS: Atividade de nível subalterno, de natureza operacional e 
de menor grau de complexidade, abrangendo serviços de zeladoria, mudas e plantas, braçais, 
blásteres, guarda e vigias e de conservação de próprios e vias públicas. Manter limpos os 
móveis e arrumar os locais de trabalho. Manter arrumado o material sob sua guarda e 
responsabilidade. Fazer controle de entrada e saída de estoque através de fichas próprias. 
Executar serviços de recepção e portaria, quando solicitado. Comunicar ao superior imediato 
sobre a necessidade de requisitar material de limpeza. Executar serviços de vigilância. Zelar 
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pelo prédio da Prefeitura Municipal limpando e arrumando a cozinha, banheiro e demais 
dependências. Executar serviços de copeira e cozinheira. Executar outras atividades correlatas. 
 
12. SEGUNDO PROFESSOR: Cumprir plano de trabalho, segundo o projeto pedagógico de sua 
unidade escolar; Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material 
didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; Ministrar os dias 
e horas-aula estabelecidos, trabalhando os conteúdos de forma crítica e construtiva, 
proporcionando o desenvolvimento de capacidade e competências; Realizar a avaliação do 
processo de ensino-aprendizagem, utilizando instrumentos que possibilitem a verificação do 
aproveitamento dos alunos e da metodologia aplicada; Colaborar na organização e participar das 
atividades de articulação da escola e a comunidade; Participar de reuniões com pais e com 
outros profissionais de ensino; Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros 
eventos, quando solicitado; Participar de censos, efetivação de matrículas e outros eventos, 
quando solicitado; Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à 
avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; Participar 
de projetos de inclusão escolar, de acordo com orientação recebida; Participar da realização da 
avaliação institucional; Executar outras atribuições afins. 

 
Art. 16. 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. 17. As demais cláusulas e disposições do Edital em epígrafe 
permanecem inalteradas. 
 
 
 

Registre-se, Publique-se. 
 

 
 

Vargem Bonita/SC, em 15 de janeiro de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 

ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN 
Prefeita Municipal 


