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NOTA EXPLICATIVA 

EDITAL PROCESSO SELETIVO 008/2017  

RETIFICA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

 

O INSTITUTO O BARRIGA VERDE, órgão executor do Processo Seletivo 008/2017 da 

Prefeitura Municipal de Lontras, esclarece à Comissão Municipal de Concurso o que segue: 

 

 Considerando que chegou ao conhecimento deste Instituto através da Comissão Municipal de 

Concurso de que haveria uma possível inconsistência na pontuação atribuída à Candidata Daniela Arndt 

por não ter considerado a pontuação atribuída à comprovação da conclusão de curso de graduação; 

 Considerando que ao reanalisar a documentação apresentada pela referida candidata detectou-se, 

que realmente a candidata havia apresentada a documentação comprobatória, consistente na apresentação 

de Certificado de Conclusão do Curso de Graduação devidamente autenticado, nos moldes que exigia o 

edital e tal pontuação não fora atribuída 

  

 Com base nas considerações acima, o Instituto O Barriga Verde, decide por: 

 

1. Atribuir a pontuação pertinente à apresentação de Certificado de Conclusão de Curso de 

Graduação à Candidata Daniela Arndt; 

2. Retificar a publicação e a Classificação Final; 

 

O IOBV permanece no firme propósito de tratar todos os concursos públicos que realiza em todo o 

estado de forma técnica e dentro dos princípios vigentes em nossa Constituição Federal. 

 

Quanto ao comprometimento da idoneidade do concurso, a mesma não foi abalada, pois trata-se de 

erro humano material sanável, refutando qualquer “insinuação/sugestão” de fraude. Erros materiais 

ocorrem e não podem ser negligenciados, devendo ser corrigidos para demonstrar a lisura, transparência e 

seriedade dos certames públicos. 

 

É plenamente aceito, que, em casos como este, a Administração Pública reveja os seus próprios atos 

por vigorar em nosso ordenamento jurídico o princípio da autotutela. 
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Ademais, a súmula 473 do STF, afirma que: 

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo 
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, 
em todos os casos a apreciação judicial”. 

 
 Desta forma, segue em anexo a nova lista de classificação final, com a nova pontuação da 

Candidata Daniela Arndt devidamente corrigida. 

 

Taió, 18 de dezembro de 2017 

 

 

A Direção 

Instituto O Barriga Verde 
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