
Estado do Rio Grande do Sul 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO VALENTIM  

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 30 
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RERRATIFICAÇÃO Nº 01 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01 DE 29 DE MARÇO DE 2016. 
 

 
 

RERRATIFICA AS DISPOSIÇÕES 
CONSTANTES DO EDITAL DE 
CONURSO PÚBLICO Nº 01 DE 29 DE 
MARÇO DE 2016, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM, Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e 
demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA a rerratificação do Edital 
de Concurso Público nº 01 de 29 de março de 2016. 
 
 
Art. 1º. Ficam retificados os itens abaixo. 

 
ONDE SE LÊ: 
 
2.2. As inscrições serão realizadas, exclusivamente pela internet, a partir das 12 
horas do dia 30/03/2016 até às 16 horas do dia 28/04/2016, com base no horário 
oficial de Brasília/DF, mediante o preenchimento do formulário eletrônico disponível 
no portal www.sigmaconsultoriasc.com.br, na opção relativa ao Município de São 
Valentim/RS, e o cumprimento de todos os procedimentos constantes nesse Capítulo. 

 
 
2.3. Não serão admitidas inscrições, sob qualquer condição ou pretexto, após os 
prazos e horários fixados no item 2.2. 
 
2.4. Não serão admitidas e não serão validadas inscrições recebidas pela via postal, 
correio eletrônico, fac-símile ou qualquer outra modalidade em desacordo com o 
estabelecido no item 2.2. 
 
 
2.12.1. O pagamento da inscrição deverá ser realizado, exclusivamente com o boleto 
bancário impresso no site da SIGMA, até a data de encerramento das inscrições 
(28/04/2016) em qualquer agência, correspondente bancário ou terminal de 
autoatendimento, observados seus horários de funcionamento, ou via internet até às 
23h59min do dia 28/04/2016, esta somente para aquele candidato que dispõe de tal 
modalidade de pagamento. 

 
 
6.3. As provas de conhecimentos serão aplicadas, para todos os cargos, na data 



Estado do Rio Grande do Sul 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO VALENTIM  

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 30 

CEP 99640-000 - Centro - São Valentim/RS 

Fones: (54) 3373-1206 / 3373-1224   -   CNPJ 87.613.378/0001-49 

prevista de 14 de maio de 2016, em local e horário a serem divulgados quando do 
deferimento das inscrições, a partir de 04 de maio de 2016. 
 
15.8. O presente Edital será publicado no Painel de Publicações do Centro 
Administrativo Municipal, nos endereços eletrônicos www.saovalentim.rs.gov.br e 
www.sigmaconsultoriasc.com.br e, seu extrato, nos jornais “Voz Regional” e “Diário da 
Manhã”, ambos da cidade de Erechim/RS. 

 
 

ANEXO II 
 

DO CRONOGRAMA 
 
 

 

ITEM FASES / ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO DATAS / PRAZOS 

1 Publicação do Edital 29/03/2016 

2 Período das inscrições (exclusivamente pela internet) 30/03/2016 a 28/04/2016 

3 Publicação do relatório das inscrições deferidas 04/05/2016 

4 Prazo para recursos relativos às inscrições indeferidas 05 a 06/05/2016 

5 Publicação do relatório de homologação das inscrições 11/05/2016 

6 Data das provas objetivas de conhecimentos * 14/05/2016 

7 Data provável para aplicação das provas práticas * 14/05/2016 

8 Divulgação do gabarito preliminar 16/05/2016 

9 Prazo para recursos relativos ao gabarito preliminar 16 a 18/05/2016 

10 Divulgação do gabarito oficial definitivo 31/05/2016 

11 Divulgação do relatório da classificação preliminar 31/05/2016 

12 Prazo para recursos relativos à classificação preliminar 31/05/2016 a 02/06/2016 

13 Homologação do resultado final 10/06/2016 

 
 
 

*  Conforme o item 6.4. do Edital, e de acordo com o número de inscrições, a Comissão 
Executora do certame poderá alterar os horários e até mesmo dividir a aplicação das 
provas em mais de um turno e/ou data, sendo de exclusiva responsabilidade do 
candidato acompanhar as publicações pertinentes no endereço eletrônico 
www.sigmaconsultoriasc.com.br. 
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LEIA-SE: 
 
2.2. As inscrições serão realizadas, exclusivamente pela internet, a partir das 12 
horas do dia 30/03/2016 até às 16 horas do dia 28/04/2016, com base no horário 
oficial de Brasília/DF, mediante o preenchimento do formulário eletrônico disponível 
no portal www.sigmaconsultoriasc.com.br, na opção relativa ao Município de São 
Valentim/RS, e o cumprimento de todos os procedimentos constantes nesse Capítulo. 
2.2.0. Ficam reabertas as inscrições, exclusivamente pela internet, a partir das 12 
horas do dia 16/05/2016 até às 16 horas do dia 25/05/2016, com base no horário 
oficial de Brasília/DF, mediante o preenchimento do formulário eletrônico disponível 
no portal www.sigmaconsultoriasc.com.br, na opção relativa ao Município de São 
Valentim/RS, e o cumprimento de todos os procedimentos constantes nesse Capítulo. 
 
2.3. Não serão admitidas inscrições, sob qualquer condição ou pretexto, após os 
prazos e horários fixados nos itens 2.2 e 2.2.0. 
 
2.4. Não serão admitidas e não serão validadas inscrições recebidas pela via postal, 
correio eletrônico, fac-símile ou qualquer outra modalidade em desacordo com o 
estabelecido nos itens 2.2 e 2.2.0. 
 
2.12.1. O pagamento da inscrição deverá ser realizado, exclusivamente com o boleto 
bancário impresso no site da SIGMA, até a data de encerramento das inscrições 
(25/05/2016) em qualquer agência, correspondente bancário ou terminal de 
autoatendimento, observados seus horários de funcionamento, ou via internet até às 
23h59min do dia 25/05/2016, esta somente para aquele candidato que dispõe de tal 
modalidade de pagamento. 
 
6.3. As provas de conhecimentos serão aplicadas, para todos os cargos, na data 
prevista de 05 de junho de 2016, em local e horário a serem divulgados quando do 
deferimento das inscrições, a partir de 30 de maio de 2016. 
 
15.8. O presente Edital será publicado no Painel de Publicações do Centro 
Administrativo Municipal, nos endereços eletrônicos www.saovalentim.rs.gov.br e 
www.sigmaconsultoriasc.com.br e, seu extrato, no jornal “BOM DIA” da cidade de 
Erechim/RS. 

 
 
 

ANEXO II 
 
 

DO CRONOGRAMA 
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ITEM FASES / ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO DATAS / PRAZOS 

1 Publicação do Edital 29/03/2016 

2 Período de reabertura das inscrições 16/05/2016 a 25/05/2016 

3 Publicação do relatório das inscrições deferidas 30/05/2016 

4 Prazo para recursos relativos às inscrições indeferidas 30/05/2016 a 01/06/2016 

5 Publicação do relatório de homologação das inscrições 03/06/2016 

6 Data das provas objetivas de conhecimentos * 05/06/2016 

7 Data provável para aplicação das provas práticas * 05/06/2016 

8 Divulgação do gabarito preliminar – 20 horas. 05/06/2016 

9 Prazo para recursos relativos ao gabarito preliminar 06/06/2016 a 07/06/2016 

10 Divulgação do gabarito oficial definitivo 24/06/2016 

11 Divulgação do relatório da classificação preliminar 24/06/2016 

12 Prazo para recursos relativos à classificação preliminar 24/06/2016 a 28/06/2016 

13 Homologação do resultado final 30/06/2016 

* Conforme o item 6.4. do Edital, e de acordo com o número de inscrições, a Comissão 
Executora do certame poderá alterar os horários e até mesmo dividir a aplicação das 
provas em mais de um turno e/ou data, sendo de exclusiva responsabilidade do 
candidato acompanhar as publicações pertinentes no endereço eletrônico 
www.sigmaconsultoriasc.com.br. 
 

 
Art. 2º. O candidato que já efetuou o pagamento da taxa de inscrição e que em virtude 
das retificações acima apresentadas não tiver mais interesse em prosseguir no 
concurso, poderá solicitar a devolução da taxa de inscrição até o dia 23 de maio de 
2016 na Secretaria da Fazenda do Município de São Valentim – RS. 
 
Art. 3°. As demais disposições constantes no Edital de Concurso Público nº 01/2016, 
permanecem inalteradas. 
 
São Valentim – RS, 13 de maio de 2016. 
 
 

 
CLEOMAR JOÃO SCANDOLARA 

Prefeito Municipal 

http://www.sigmaconsultoriasc.com.br/

