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PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2016 
 
Altera datas de realização do Processo 
Seletivo Público 01/2016, alterara a 
empresa contratada para realização do 
processo remanescente do referido 
processo no Município de Alto Bela 
Vista/SC. 
 

O MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, inscrito no CNPJ nº 01.614.374/0001-60, 
com sede administrativa na Rua do Comércio, 1.015, Centro, Alto Bela Vista, SC, 
CEP 89730-000, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. CATIA 
TESSMANN REICHERT, no uso de suas atribuições legais, torna público o Primeiro 
Adendo ao Edital de Processo Seletivo 01/2016: 
 
1. Retifica Itens do Edital de Processo Seletivo n.º 01/2016, em especial o 

cronograma de execução do anexo III do Edital, como segue: 

Data Prevista Ato 

13 a 16.05.2016 Prazo para recurso do não deferimento dos pedidos de inscrição 

18.05.2016 Homologação da lista de inscritos 

05.06.2016 a partir 
das 8h30min 

Realização da Prova Escrita 

05.06.2016 a partir 
das 9h30min 

Realização da Prova Prática  

05.06.2016, a partir 
das 19h 

Publicação dos gabaritos da prova escrita e dos cadernos de prova 

6 e 7.06.2016 
Prazo para recurso da formulação das questões e da discordância 
com o gabarito da prova escrita objetiva 

13.05.2016 
Publicação dos gabaritos definitivos, notas das provas práticas, nota 
final e da lista de classificados. 

14 e 15.06.2016 Prazo de recurso lista de classificados 

17.06.2016 
Homologação do resultado final, com eventuais recursos 
julgados. 

 
2. Fica alterada a partir desta publicação a empresa contratada para realização dos 

processos remanescentes do Processo Seletivo 01.2016, passando a vigorar a 
seguinte redação: 

 

2.1. O MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA/SC, inscrito no CNPJ sob 
nº 01.614.374/0001-60, com sede administrativa na Rua do Comércio, 
1.015, Centro, Alto Bela Vista, SC, CEP 89730-000, neste ato 
representado pela Prefeita Municipal, Sra. CATIA TESSMANN 
REICHERT, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 99, 
XII, da Lei Orgânica do Município e de acordo com o disposto no art. 
1º, caput, da Lei Complementar nº 14, de 10 de janeiro de 2005 e 
suas alterações, estabelece normas e torna pública a realização de 
Processo Seletivo Público de Prova Escrita,  em caráter temporário 
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no Município de Alto Bela Vista/SC que se regerá pelas normas 
fixadas neste Edital e demais disposições da legislação vigente.  

2.2. O Processo Seletivo de que trata este Edital será realizado sob a 
responsabilidade da empresa ASSESSORIA E CONSULTORIA 
PÚBLICA E PRIVADA EIRELI – EPP (ASSCON-PP), pessoa jurídica de 
direito privado, estabelecida no Município de Concórdia, SC, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 17.688.208/0001-48. 

2.3. Onde se lê no edital “Nubes Tecnologia e Serviços Ltda” agora se 
lê Assessoria e Consultoria Pública e Privada Eireli – EPP, onde 
se lê “www.nubesconcursos.com.br“ agora se lê 
www.assconpp.com.br. 

3. Em decorrência da alteração da data da prova escrita e prova pratica do Processo 
Seletivo Nº 01/2016, os candidatos desistentes ou desinteressados na 
participação do evento poderão pleitear a devolução do valor da sua inscrição, até 
o dia previsto para a homologação final das inscrições.  
 

4. Para solicitar o ressarcimento da taxa de inscrição, o candidato deverá preencher 
o formulário de pedido de restituição (Anexo I), de forma completa, remetendo até 
o prazo previsto no item anterior para o e-mail: contato@assconpp.com.br ou no 
mesmo prazo, entregar o formulário no setor de protocolos do Município de Alto 
Bela Vista. 

 

5. O reembolso do valor da taxa de inscrição dar-se-á em até 5 (cinco) dias úteis da 
homologação final dos inscritos, na conta indicada pelo candidato no seu pedido 
de restituição.  

 

6. Fica estabelecido como meio de suporte técnico ao evento, o e-mail: 
contato@assconpp.com.br, sendo os demais meios de protocolo de requerimentos 
e recursos, aqueles previstos no Edital original.  

 

7. Os demais itens do Edital seguem inalterados. 
 

 
Alto Bela Vista, SC, 13 de maio de 2016. 

 
 
 
 

CATIA TESSMANN REICHERT 
Prefeita Municipal 
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ANEXO I  
FORMULÁRIO DE RESTITUIÇÃO 

 
À 
Comissão do Processo Seletivo n.º 01/2016 
ALTO BELA VISTA/SC 
 
Nome do Candidato:__________________________________________________________. 
 
Nº do CPF:____________________ Nº da Inscrição: _______________. 
 
Cargo: _____________________________________________________________________. 
  
Tipo de Recurso: 

 Solicitação de Devolução de taxa de inscrição 

 
Fundamentação e Fonte(s) que embasa(m) a argumentação do Candidato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Data:____/____/____. 
 

_________________________________________ 
(assinatura do candidato) 

 


