
Estado de Santa Catarina 
Município de PONTE ALTA 

Edital n.º  002/2017 de PROCESSO SELETIVO  
  

Seletivo Público 002/2017 da Prefeitura Municipal de Ponte Alta                                             Página 1 de 1 
 

 

ATO 001/PS/002/2017 

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO  

DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 002/2017  

 

O PREFEITO MUNICIPAL de Ponte Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, 

juntamente com a comissão de Processo Seletivo e o Instituto o Barriga Verde, torna público a primeira 

retificação do edital de Processo Seletivo 002/2017 de Ponte Alta, conforme segue: 

 

1. Fica alterado o cronograma de início das inscrições deste Processo Seletivo, que passa a vigorar da seguinte 
forma: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Fica alterado neste edital como único meio de pagamento da taxa de inscrição, o depósito identificado, através 
do Banco do Brasil, Agência 2478-3, Conta Corrente 47835-0 – Prefeitura Municipal de Ponte Alta, sendo 
mencionado nos itens relacionados. 
 

3. As demais normas do edital 002/2017 permanecem inalteradas. 

Ponte Alta, 29 de março de 2017 

 

 
Luiz Paulo Farias  
Prefeito Municipal 

 
 

 

Evento Data Prevista 

Inscrições exclusivamente pela internet (on-line) no período de: 29/03/17 a 17/04/17 

Período para solicitar isenção de pagamento da taxa de inscrição 29/03/17 a 31/03/17 

Divulgação da lista de isentos de pagamento da taxa de inscrição 11/04/17 

Vaga para Deficiente e condição especial para realizar a prova, prazo final para envio por 
Sedex/AR do requerimento. 

17/04/17 

Prazo de envio ou protocolo dos títulos  por Sedex/AR para os professores habilitados: 17/04/17 

Depósito Identificado da taxa de inscrição para todos os candidatos prazo final dia:  18/04/17 

Homologação das inscrições e divulgação das inscrições indeferidas 25/04/17 

Recursos contra indeferimento das inscrições 26 e 27/04/17 

Local de prova 03/05/17 

PROVA ESCRITA  07/05/17 

Gabarito Preliminar divulgação no site Instituto o Barriga Verde (www.iobv.org.br). 08/05/17 

Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova objetiva escrita (a partir da 
publicação do gabarito preliminar) 

08 e 09/05/17 

Gabarito Definitivo da prova objetiva divulgação no site do Instituto o Barriga Verde 
(www.iobv.org.br). 

16/05/17 

Classificação Preliminar  16/05/17 

Recursos contra a classificação preliminar (a partir da publicação da classificação preliminar) 16 e 17/05/17 

Classificação Final  18/05/17 

Homologação do Resultado Final  Após 18/05/17 

http://www.iobv.org.br/
http://www.iobv.com.br/

