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ATO 003 

PRORROGA PRAZO DE INSCRIÇÃO E ALTERA CRONOGRAMA DO  

EDITAL Nº 01/2021 - PROCESSO SELETIVO  

 

Genir Antonio Junckes, Prefeito Municipal de SANTA TEREZINHA, 

Santa Catarina, no uso de suas atribuições, em conjunto com a comissão 

municipal de processo seletivo e o Instituto o Barriga Verde, toram público 

o que segue: 

Atendendo a recomendação n. 06.2021.00000651-7 do Ministério Público da Comarca de Rio do Campo, 

com fundamento na Lei Complementar 61/2020, do Município de Santa Terezinha, no seu artigo 8º, inciso 

I, prevê que “O edital de concurso público, do qual se dará divulgação, consta os seguintes requisitos 

básicos: I – Prazo para inscrição, não inferior a trinta dias, contados de sua publicação [...]” 

Considerando que a recomendação solicita a reabertura das inscrições “(pelo menos pelo prazo legal 

restante)” e consequentemente a retificação do cronograma previsto no edital, RESOLVE: 

a) SUSPENDER as provas que seriam realizadas neste domingo dia 21/02/2021, marcando nova data 

conforme novo cronograma descrito neste ato. 

b) PRORROGAR o prazo de inscrição para mais 15 dias de acordo com novo cronograma descrito 

neste ato. 

c) MANTER as inscrições já deferidas e divulgadas através do Ato 002 de 18/02/2021. 

d) RETIFICAR e republicar o edital com as novas datas conforme cronograma. 

 

1. Considerando as recomendações, ALTERE-SE o cronograma do edital que passará a vigorar com 

o seguinte teor: 

Evento DATA PREVISTA 

Inscrições exclusivamente pela internet (on-line)  
01/02/2021  

às 12h00 do dia 16/02/21 

Reabertura das inscrições 19/02/2021 a 07/03/21 

Prazo final para solicitação de isenção da taxa de inscrição e envio de 
comprovantes 

02/03/2021 

Divulgação da lista de isentos de pagamento da taxa de inscrição 03/03/2021 

Recursos contra indeferimento da isenção da taxa de inscrição 03 e 04/03/2021 

Divulgação recursos contra indeferimento da isenção da taxa de inscrição 05/03/2021 

Pagamento da taxa de inscrição para todos os candidatos prazo final dia:  08/03/2021 

Requerimento de Vaga para Deficiente e condição especial para realizar a prova, 
prazo final para envio por Sedex/AR do requerimento ou no site www.iobv.com.br 
na área do candidato. 

07/03/2021 

Prazo FINAL para de envio dos títulos para os cargos de professor 
(habilitado e não habilitado. E envio do comprovante de para cargos de nível 
fundamental.  

07/03/2021 
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2. Demais regras do edital permanecem inalteradas. 

 

Santa Terezinha (SC), 19 de fevereiro de 2021 

 

 

Genir Antonio Junckes  

Prefeito Municipal 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas    09/03/2021 

Divulgação dos pedidos de vaga para deficiente físico e condição especial para 
realizar a prova 

09/03/2021 

Recursos contra indeferimento das inscrições e dos pedidos de vaga para 
deficiente  

09 e 10/03/2021 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  11/03/2021 

Divulgação dos locais de prova e ensalamento 11/03/2021 

PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS E PRÁTICA 14/03/2021 

Divulgação do Gabarito Preliminar  15/03/2021 

Recursos contra as questões e gabarito preliminar (a partir da publicação) 16 e 17/03/2021 

Gabarito Definitivo e julgamento dos recursos contra prova objetiva  23/03/2021 

Divulgação da Classificação Preliminar (Pontuação da prova de títulos, prova 
objetiva, prática) 

24/03/2021 

Recursos contra a pontuação da prova objetiva, de título, prova prática (a partir 
da publicação) 

25 e 26/03/2021 

Classificação Final (vagas comuns e vagas para Deficiente Físico) 29/03/2021 

Homologação do resultado final 30/03/2021 
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