
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES 
       Edital n.º 01/2021 de PROCESSO SELETIVO   

 
 

ATO 011 
ALTERA CRONOGRAMA E CONVOCA PARA PROVAS 

DO EDITAL Nº 01/2021 DE PROCESSO SELETIVO  
 
 

O Senhor Marcos Pedro Veber, Prefeito de Luiz Alves, no uso de 
suas atribuições legais, em conjunto com o Instituto o Barriga Verde, 
torna público o que segue. 
 

 
1. FICA ALTERADO o cronograma do Edital de Processo Seletivo nº 001/2021, que passa a ter o 

seguinte teor: 

 

2. Ficam CONVOCADOS os candidatos com inscrição homologadas a comparecerem no dia 

28/03/2021, para a realização da prova escrita objetiva de acordo com os horários e locais divulgados 

no Ato 009, o qual será novamente confirmado no dia 23/03/2021, devendo os candidatos 

acompanharem as publicações no site www.iobv.org.br. 

 

3. Demais regras do edital permanecem inalteradas. 

 

Luiz Alves (SC), 22 de março de 2021 

 

Marcos Pedro Veber 

 Prefeito de Luiz Alves 

Evento DATA PREVISTA 

Divulgação dos Locais de provas e horários definitivos  25/03/21 

PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS  28/03/21 

Gabarito Preliminar divulgação no site Instituto o Barriga Verde (www.iobv.org.br).   29/03/21 

Recursos contra a prova escrita e questões 29 e 30/03/21 

Divulga Gabarito Definitivo e julgamento dos recursos contra prova escrita e questões. 05/04/21 

Divulga Classificação Preliminar da prova escrita e títulos no site (www.iobv.org.br). 07/04/21 

Recursos contra a pontuação preliminar da prova escrita e títulos no site Instituto o Barriga 
Verde (www.iobv.org.br). 

07 e 08/04/21 

Divulga pontuação final da prova escrita e títulos no site Instituto o Barriga Verde  09/04/21 

Divulga e homologa a Classificação Final da prova escrita e títulos 09/04/21 

Convoca os candidatos dos cargos com prova prática, aprovados na prova escrita objetiva 
para a realização da prova prática e divulga locais e horários 

09/04/21 

Prova de Prática para os cargos com esse tipo de prova 11/04/21 

Divulga pontuação da preliminar da prova prática  13/04/21 

Recursos contra pontuação da prova prática  13 e 14/04/21 

Pontuação final e classificação final dos cargos com prova prática 15/04/21 

Homologação do resultado final dos cargos com prova prática  16/04/21 
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