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ATO nº 010 
 RETIFICA CRONOGRAMA DO EDITAL DEFININDO HORÁRIO E DATA DAS PROVAS DO 

EDITAL Nº 2/2021 DE CONCURSO PÚBLICO 
 
O Senhor Ademilson Conrado, Prefeito do Município de Cerro Negro, no uso de 
suas atribuições legais, em conjunto com a Comissão Municipal de Concurso 
Público e com o Instituto o Barriga Verde torna público o que segue: 
 

 

Considerando os Decretos do Estado de Santa Catarina, as medidas de prevenção e contenção da 
Pandemia Covid-19, especialmente as liberações do DECRETO Nº 1.267, DE 30 DE ABRIL DE 2021; 

Considerando a vigência da PORTARIA SES Nº 714 de 18 de setembro de 2020, e ainda,  

Considerando os itens 1.6 e 11.3 do edital,  
 
 
 RESOLVE: 
 
 
1. ALTERAR   os itens do cronograma do edital, a partir da data de divulgação dos locais de 

prova,  que passa a vigorar com o seguinte teor: 

 

Evento DATA PREVISTA 

Divulgação dos Locais de provas e horários definitivos  25/03/21  13/05/2021 

PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS  
 MATUTINO - ENSINO SUPERIOR 

28/03/2021 

16/05/2021 

 VESPERTINO- ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 16/05/2021 

Gabarito Preliminar divulgação no site Instituto o Barriga Verde (www.iobv.org.br).   29/03/21 17/05/2021 

Recursos contra a prova escrita e questões 
30 e 31/03/21 18 e               

19/05/2021 

Divulga Gabarito Definitivo e julgamento dos recursos contra prova escrita e questões. 05/04/21  26/05/2021 

Divulga Classificação Preliminar da prova escrita e títulos no site (www.iobv.org.br). 06/04/21  28/05/2021 

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

07 e 08/04/21   

31/05 e 
01/06/2021 

Divulga Classificação final da prova escrita e títulos no site Instituto o Barriga Verde  09/04/21  03/06/2021 

Convoca os candidatos dos cargos com prova prática, aprovados na prova escrita 
objetiva até a 10ª posição para a realização da prova prática e divulga locais e horários 

09/04/21 03/06/2021 

Prova de Prática para os cargos com esse tipo de prova 11/04/21 06/06/2021 

Divulga pontuação da preliminar da prova prática  13/04/21  08/06/2021 

Recursos contra pontuação da prova prática  
14 e 15/04/21 09 e 
10/06/2021 

Pontuação final e classificação final dos cargos com prova prática 19/04/21 11/06/2021 

Homologação do resultado final dos cargos com prova prática até 19/04/21 14/06/2021 

http://www.iobv.org.br/
http://www.iobv.org.br/
http://www.iobv.org.br/
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2. DEFINIR a data e horário das provas, alterando o item 11 e seus subitens do edital que passa 

a ter o seguinte teor: 

11. DO LOCAL, HORÁRIO E SEGURANÇA DAS PROVAS ESCRITAS 

11.1. A prova escrita objetiva será aplicada na data provável, constante do cronograma deste edital na 
cidade de Cerro Negro-SC e na cidade de Campo Belo do Sul - SC, em locais e horários que serão 
confirmados e divulgados conforme cronograma, no endereço eletrônico do Concurso Público: 
www.iobv.org.br. 

11.2. Os horários de realização das provas ficam assim definidos:  

11.2.1. CARGOS DE ENSINO SUPERIOR 

DOMINGO MATUTINO 

Evento Horários 

Abertura dos portões de acesso aos locais de prova. 7h00min 

Fechamento dos portões, não sendo permitido o acesso de candidatos, sob qualquer 
alegação, a partir deste horário. 

8h20min 

Abertura dos envelopes e distribuição das provas e na sequencia início das provas. 8h20 

Início da resolução da prova. 8h30 

Final do prazo mínimo para entrega da prova e ou retirar-se do local de prova. 9h30 

Final da prova. Entrega obrigatória do caderno de questões e cartão resposta. 11h30 
 

11.2.2. CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 

DOMINGO VESPERTINO 

Evento Horários 

Abertura dos portões de acesso aos locais de prova. 12h20 

Fechamento dos portões, não sendo permitido o acesso de candidatos, sob qualquer 
alegação, a partir deste horário. 

13h50 

Abertura dos envelopes e distribuição das provas e na sequencia início das provas. 13h50 

Início da resolução da prova. 14h00 

Final do prazo mínimo para entrega da prova e ou retirar-se do local de prova. 15h00 

Final da prova. Entrega obrigatória do caderno de questões e cartão resposta. 17h00 

 

3. REPUBLICAR o edital consolidado dando ciência aos candidatos dos novos horários das datas 

das provas. 

4. Os demais itens e regras do edital permanecem inalterados, inclusive a homologação das 

inscrições. 

5. Os candidatos deverão acompanhar as publicações no site www.iobv.org.br, para na data 

prevista confirmarem o local das provas e número de sala. 

 
 

CERRO NEGRO (SC), 03 de maio de 2021 
 
 
 

Ademilson Conrado 

http://www.iobv.org.br/
http://www.iobv.org.br/
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Prefeito de Cerro Negro 
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