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ATO 010 
 
 

DETERMINA A REAPLICAÇÃO DE PROVAS PARA CARGO DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL 
MÉDIO DO EDITAL Nº 001/2021 DE PROCESSO SELETIVO  

 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL do município de Mirim Doce, Estado de Santa Catarina, no uso de 
suas atribuições legais, juntamente com o Instituto O Barriga Verde, torna público o que 
segue: 
 

Considerando a Nota Explicativa publicada pelo Instituto O Barriga Verde, onde informa e 
comprova que candidatos foram prejudicados em virtude de divergências de horários nos atos 
de divulgação dos locais e horários das provas; 

  
Considerando o recurso da candidata ao cargo de Estagiário Nível Médio, inscrição 10673, 
que argumentou que o horário de aplicação da prova constava no edital período vespertino e 
o ato 004 também tinha divergência de horários, sendo a prova aplicada n período matutino, 
perdeu a oportunidade de realizar a prova e solicitou reaplicação. 
 
Considerando o Parecer 03 do ato 09 que julga os recursos contra a Classificação 
Preliminar. 

 
Considerando o referido recurso o Instituto o Barriga Verde constatou que de fato houve 
divergência da informação dos horários de provas, especialmente no Ato 004. 

 
Considerando que mesmo sendo de responsabilidade do candidato acompanhar as 
publicações, a divergência de locais de prova entre os atos publicados e os comprovantes 
impressos pelos candidatos em sua área restrita, causou transtornos aos candidatos e atraso 
para localizar o correto local de prova. 

 
Considerando que a troca de horário da prova não obedeceu ao prazo estabelecido no item 
10.8 do edital, e a fim de que não haja candidatos prejudicados  
 
RESOLVE: 
 

1. REAPLICAR da prova do cargo 26. Estagiário de Nível Médio, para todos os 
candidatos com inscrição homologada, a fim de cumprir os princípios constitucionais da 
isonomia e igualdade. 

 
2. CONVOCAR todos os candidatos do cargo de Estagiário de Nível Médio, com inscrição 

homologada para comparecerem no dia 09 de março de 2021, no período 
vespertino, em local e horário que será informado unicamente em edital próprio de 
convocação e na divulgação da alocação dos candidatos por horário, escola e sala. 
(ensalamento), devendo o candidato acompanhar as publicações no site 
www.iobv.org.br. 

 

http://www.iobv.org.br/


ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRIM DOCE 

EDITAL Nº 01/2021 DE PROCESSO SELETIVO 
 

 2 de 2 

3. Todas as provas e cartões resposta do cargo citado no item 1, aplicadas em 
21/02/2021, ficam anulados e sem efeito. 
 

4. Fica alterado o cronograma do Processo Seletivo Edital 001/2021 da seguinte forma: 
 
PARA O CARGO DE ESTÁGIÁRIO NÍVEL MÉDIO. 
 

 

5. Quanto à reaplicação das provas, esclarece-se que a aplicação das normas do Direito, 
e ainda, dos princípios constitucionais ampara a modificação efetivada. Tratando-se do 
poder dos recursos, e da verificação de erro material sanável e sua posterior 
modificação, amparado no direito brasileiro, que conforme súmula 473 do STF, que 
refere-se à anulação ou revogação pela administração dos seus próprios atos diz que: 

 

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 

que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, 

por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 

adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” 
 

6. Este ato será divulgado no mural oficial de publicações da Prefeitura Municipal de 
Mirim Doce, e no site www.iobv.org.br. 

7. O prazo de recurso contra esse ato inicia após a sua publicação 05/03/2021 a 
08/03/2021 às 18hs.  

 

Mirim Doce (SC), 05 de Março de 2021. 

 

Prefeito Municipal 

 

Evento Data  

PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS (Para os cargos citados nesta 
convocação.) A serem realizadas no período vespertino. 

09/03/2021 

Gabarito Preliminar divulgação no site do Instituto O Barriga Verde 
(www.iobv.org.br). 

10/03/2021 

Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova objetiva 
escrita. (Para os cargos citados nesta convocação.) 

10 e 11/03/2021 

Gabarito Definitivo da prova objetiva divulgação no site do Instituto O 
Barriga Verde (www.iobv.org.br). (Para os cargos citados nesta 
convocação.) 

16/03/2021 

Classificação Preliminar (Para os cargos citados nesta convocação.) 18/03/2021 

Recursos contra a classificação preliminar (Para os cargos citados nesta 
convocação.) 

18 e 19/03/2021 

Classificação Final (Para os cargos citados nesta convocação.) 23/03/2021 

Homologação do Resultado Final (Para os cargos citados nesta 
convocação.) 

25/03/2021 
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