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ATO 001/PS/001/2017 

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

PRORROGA INÍCIO DAS INSCRIÇÕES E O CRONOGRAMA  

DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 001/2017  

 

O PREFEITO MUNICIPAL de Painel, 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 001/2017 de Painel, conforme segue: 

 

1. Considerando que a conta do município de Painel destinada a emissão dos boletos bancários para 

pagamento da taxa de inscrição dos candidatos não estava ativa; 

2. Considerando que em virtude de a conta não estar ativa não havia como disponibilizar a realização 

das inscrições e a impressão dos boletos bancários para pagamento; 

RESOLVE: 

1.1. Prorrogar a abertura das inscrições e o cronograma do edital de Processo Seletivo 001/2017 

do município de Painel conforme segue: 

 

PAINEL (SC), 13 de Julho de 2017. 

Flavio Antonio Neto da Silva 

Prefeito Municipal 

Evento DATA PREVISTA 

Inscrições exclusivamente pela internet (on-line) no período de: 14/07 a 28/07/17 

Período para solicitar isenção de pagamento da taxa de inscrição 14/07 a 18/07/17 

Divulgação da lista de isentos de pagamento da taxa de inscrição 26/07/17 

Pagamento da taxa de inscrição para todos os candidatos prazo final dia:  31/07/17 

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

28/07/17 

Homologação das Inscrições, divulgação das inscrições indeferidas de todos os 
candidatos  

01/08/17 

Recursos contra indeferimento das inscrições 02 e 03/08/17 

Divulgação definitiva dos inscritos  03/08/17 

Divulgação dos Locais de provas e horários definitivos (a partir de) 03/08/17 

PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS E PROVAS PRÁTICAS 06/08/17 

Gabarito Preliminar divulgação no site Instituto o Barriga Verde (www.iobv.org.br). 07/08/17 

Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar  08 e 09/08/17 

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

15/08/17 

Divulga Classificação Preliminar no site Instituto o Barriga Verde (www.iobv.org.br). 16/08/17 

Recursos contra a classificação preliminar no site Instituto o Barriga Verde 
(www.iobv.org.br). 

17 e 18/08/17 

Divulga Classificação Final no site Instituto o Barriga Verde (www.iobv.org.br). 21/08/17 

Homologação do resultado final Após 21/08/17 
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