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ATO 012 
RETIFICA HOMOLOGAÇÕES DAS INSCRIÇÕES 

DO EDITAL Nº 02/2021 DE PROCESSO SELETIVO  
 

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

Considerando o regramento do edital nos seguintes itens: 

4.1.1. Os candidatos que concorrerão aos cargos relacionados à educação conforme QUADRO V do Anexo I poderão 
se inscrever para até dois cargos de áreas diferentes, devendo recolher a taxa de inscrição para cada um dos 
cargos. 

4.1.1.1. Não é permitida a inscrição para cargos habilitado e não-habilitado da mesma disciplina. (Exemplo: Professor 
Educação Infantil Habilitado e Professor de Educação Infantil não-habilitado). Caso ocorra será homologada a 
última inscrição paga. 

4.1.1.2. Em caso de inscrição para dois cargos, os candidatos realização de 02 (duas) provas, e deverá responder as duas 
simultaneamente, no horário estabelecido por este edital. 

4.1.2. Para os demais cargos é permitida somente uma única inscrição. 

4.1.3. Para o candidato, isento ou não, que efetivar mais de uma inscrição, será considerada válida somente a última 
inscrição efetivada, sendo entendida como efetivada a inscrição paga ou isenta. Caso haja mais de uma 
inscrição paga em um mesmo dia, será considerada a última inscrição efetuada no sistema de inscrição do 
IOBV.   

4.1.4. Para os cargos de professores que efetivarem mais de duas inscrições, será considerada válidas somente as 
duas últimos efetivadas e pagas. 

4.2. Não haverá devolução do valor da taxa de inscrição para o candidato que realizar duas inscrições para cargos. 

4.3. Também não será admitida a troca de cargo ao candidato que realizou e pagou as respectivas taxas de inscrição para 
dois cargos.   

 
Considerando ainda o item: 
 

E ainda que conforme item 4.2 A inscrição no Processo Seletivo implica, desde logo, o conhecimento e a tácita 
aceitação pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital. 
 
E finalmente considerando que ao fazer a alocação dos candidatos por sala (ensalamento) constatou-se que 
diversos candidatos realizaram duas inscrições para o mesmo período (horário) de provas, descumprindo o 
item 4.1.2 do edital. 
 
DECIDE-SE: 
 
1. INDEFERIR as inscrições dos candidatos, conforme consta do anexo I deste ato, atendendo o que 

estabelece o item 4.1.3 do edital. 
 

2. RETIFICAR e republicar a homologação das inscrições que constará do ato 007. 
 

Santa Rosa do Sul (SC), 18 de março de 2021. 

Almides Roberg Silva da Rosa 

Prefeito de Santa Rosa do Sul 
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Anexo I 

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 
MANTENDO HOMOLOGADA A ÚLTIMA EFETUADA NO SISTEMA CONFORME ITEM 4.1.3 

 

Nº INSC Data Nasc CANDIDATO Cargo Horário Situação 

10259 26/03/1991 ELIEZER ROSA NASCIMENTO 28. Auxiliar de Ensino Matutino Indeferida 

10260 26/03/1991 ELIEZER ROSA NASCIMENTO 29. Monitor de Transporte Escolar Matutino Homologada 

 


