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ATO 005/PS/005/2017 – Retificação 002 

ALTERA DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 005/2017  
 

O PREFEITO E O SECRETÁRIO GERAL, do Município de Criciúma, 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 retificação nº 002 do edital de Processo Seletivo 005/2017 de Criciúma, conforme 
segue: 

 

1. ALTERA A DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA PARA O DIA 26 DE 

NOVEMBRO DE 2017. 

1.1 Considerando que no dia 19 de novembro de 2017, data prevista para realização da prova, 

constatou-se que o município de Criciúma será cede de realização de outros eventos como a 

prova do ENADE, prova do ENCEJA, Vestibulares, Seletivo da Educação de Criciúma e ainda 

considerando o elevado número de inscritos para este processo seletivo, verificou-se não haver 

locais suficientes para acomodar de maneira satisfatória todos os candidatos. 

 

Errata: A prova do ENADE será realizada na data do dia 26 de novembro de 2017, juntamente 
com as provas deste certame, porém, não influenciará na alocação do espaço para a aplicação 
das provas do Processo Seletivo Nº 005/2017. O candidato que não desejar mais participar deste 
certame poderá requerer a devolução da taxa de inscrição conforme Ato 006 deste Edital. 
 

 

1.2 Considerando a fundamentação legal para o adiamento da prova de acordo com os seguintes 

itens do edital: 

1.3. O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de inscritos, de 

recursos, intempéries e por decisão da Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a Realização 

do Processo Seletivo e da Comissão do Instituto O Barriga Verde, sendo de responsabilidade do candidato 

acompanhar suas alterações nos meios de divulgação do certame. 

E ainda: 

14.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 

consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital 

ou aviso a ser publicado, sendo responsabilidade do candidato manter-se informado, acompanhando as 

publicações no site www.iobv.org.br. 

14.13. A Comissão do Processo Seletivo da Prefeitura do Município de CRICIÚMA e do IOBV poderão 

justificadamente, alterar as normas previstas nos itens deste edital e seus desdobramentos, desde que 

com a finalidade de preservar o bom andamento do certame. 

 

2. Com base nas considerações acima, e especialmente para preservar o bom andamento do certame, 

resolve transferir a data de realização da prova escrita objetiva para o dia 26 de novembro de 2017, 

permanecendo o mesmo horário previsto em edital e FICA ALTERADO O CRONOGRAMA CONFORME 

ANEXO I DESTE ATO. 

CRICIÚMA, 08 de novembro 2017. 
 

 
CLÉSIO SALVARO                                            ARLEU RONALDO DA SILVEIR 
Prefeito Municipal                                               Secretário Geral 

http://www.iobv.org.br/
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ANEXO I 

CRONOGRAMA ATUALIZADO 

 

CRICIÚMA, 08 de novembro 2017. 
 
 

CLÉSIO SALVARO                                            ARLEU RONALDO DA SILVEIR 
Prefeito Municipal                                               Secretário Geral 

 

Evento Data 

Inscrições exclusivamente pela internet (on-line) no período de: 28/09 a 27/10/17 

Isenção de Taxa de inscrição, prazo para envio do requerimento via sedex/AR Até13/10/17 

Divulgação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos 24/10/17 

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

24/10/17 

Pagamento da taxa de inscrição para todos os candidatos prazo final dia:  30/10/17 

Homologação das inscrições e divulgação das inscrições indeferidas de todos os 
cargos. 

06/11/17 

Recursos contra indeferimento das inscrições 07 e 08/11/17 

Homologação definitiva das inscrições após recursos (caso haja alteração) 13/11/17 

Locais das Provas divulgação dos locais de provas  16/11/17 

Divulgação da alocação dos candidatos por local e por sala A partir de 17/11/17 

PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS 26/11/17  

Gabarito Preliminar divulgação no site Instituto O Barriga Verde (www.iobv.org.br). 27/11/17 

Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova objetiva escrita.  28 e 29/11/17 

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

05/12/17 

Classificação Preliminar  06/12/17 

Recursos contra a classificação preliminar  07 e 08/12/17 

Classificação Final  09/12/17 

Homologação do resultado final Após 09/12/17 

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

