
 

 

 
 

EDITAL N° 014/2021 
 

DE PROCESSO SELETIVO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO 
 
 
   O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA BOA VISTA, DO ESTADO 
RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais; 
 
 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 3.299, de 31 de maio de 2021, com fundamento 

no Plano de Ação Regional para enfrentamento à Pandemia do Novo Coronavírus, elaborado 

pela Associação dos Municípios da Zona Sul (AZONASUL), tendo em vista o alerta regional 

determinado pelo Gabinete de Crise do Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no §2º, 

do art. 5º do Decreto Estadual n. º 55.882, de 15 de maio de 2021. 

 

1. TORNA PÚBLICA A RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 013/2021 de 29/04/2021, 

QUANTO AOS ITENS “3.2, 4.1, 4.1.2, 4.2, 5.1, 6.3 e 6.4” em relação a data da 

realização da prova objetiva e demais datas de divulgações dos resultados, que 

passam a ter a seguintes alterações com novas redações; 

 

3.2- O Processo Seletivo classificará os candidatos, levando-se em consideração os pontos 

obtidos na prova objetiva e de redação que será realizada dia 13 de junho de 2021, mantendo 

se os mesmos locais e horários do edital 013/2021. 

 

4.1- A divulgação do gabarito das questões objetivas será no dia 14 de junho de 2021, no 

Mural de Publicações Oficiais da Prefeitura Municipal de Santana da Boa Vista e no site 

www.santanadaboavista.rs.gov.br/, a partir 10:00 h. 

 

4.1.2 - Havendo alteração no gabarito por motivo de impugnação, será publicado novo no 

dia 17 de junho de 2021. 

 

4.2- A divulgação do resultado da prova objetiva será no dia 24 de junho de 2021. 

 

5.1 – Os recursos em relação ao resultado da prova objetiva, poderão ser interpostos no 

período de 25 e 28 de junho de 2021. 



 

 

6.3 - A classificação final será publicada dia 01 de julho de 2021, no Mural de Publicações 

Oficiais da Prefeitura Municipal no site www.santanadaboavista.rs.gov.br/ e nas Rádios Locais. 

 

6.4 - Após o dia 06 de julho de 2021 e conforme a abertura de novas vagas serão 

convocados os aprovados segundo a pontuação total atribuída e o curso determinado pela área. 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA 

Em 31 de maio de 2021 

 

 

 

                                                   Garleno Alves da Silva 

                                                     Prefeito Municipal 

 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 

 

 

Guilherme Alves da Silva 

Secretário Municipal de Administração.                          


