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Ato 03 

Retifica o Edital n.º 002/2021 de Processo Seletivo. 

 
O Senhor, Almides Roberg Silva da Rosa, Prefeito de Santa Rosa do 
Sul, no uso de suas atribuições legais, em conjunto com o 
Instituto o Barriga Verde, torna público o que segue. 
 
 

1. Nos itens: 
 

12.  DA PROVA DE TÍTULOS E PARA CARGOS DE ENSINO SUPERIOR - PROFESSORES  
Exclua-se as etapas de ponto de  tempo de serviço. 

12.1 A prova de títulos e tempo de serviço será contada apenas para a “classificação” 
e não para “aprovação” e o total de pontos alcançados na prova de títulos será 
somado à nota obtida na prova objetiva. 

 
12.12.1 O candidato deverá entrar na sua “área do candidato” no site do IOBV, 
no período indicado no Cronograma de Execução, e inserir os títulos digitalizados, 
inclusive os documentos de tempo de serviço, em arquivo(s) digital(is).  

 
 

12.20.4 Após o preenchimento dos campos de envio de títulos e tempo de 
serviço, na Área do Candidato, o candidato visualizará a confirmação de envio dos 
respectivos arquivos, podendo imprimir o comprovante de entrega dos títulos, 
recebendo uma pontuação estimada de acordo com as informações prestadas. 

 

12.20.5 Caso o candidato não possua nenhum meio de enviar os títulos e 
tempo de serviço via internet, poderá  entregar pessoalmente ou por procurador 
devidamente constituído na sede do IOBV ou posto de atendimento, até às 17 horas 
do dia estipulado no cronograma deste edital,  em envelope LACRADO devidamente 
identificado com o nome, cargo e número de inscrição, ou ainda enviar pelo correio 
para a sede do IOBV, enviando cópia de boa qualidade, de todas as folhas do 
documento (frente e verso se for o caso),    em ambos os casos acompanhados 
OBRIGATORIAMENTE  do Anexo VI ou VII   devidamente preenchido e de uma cópia 
do comprovante de inscrição, sob pena de não terem seus títulos avaliados.  

 
 

12.22 Não serão pontuados:  
f. O tempo de serviço concomitante. 

 
 

2. Portanto não será pontuado tempo de serviço em nenhuma etapa deste processo seletivo. 
 

3. Demais itens do edital permanecem inalterados. 

 

 

Santa Rosa do Sul (SC), 22 de fevereiro de 2021. 

 


