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

EDITAL Nº 1/2021 DE PROCESSO SELETIVO 
 
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: 

 
 
2. DEFINIR a data e horário das provas, alterando o item 11 e seus subitens do edital que passa a 

ter o seguinte teor: 

Evento DATA PREVISTA 

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

PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS  VESPERTINO  28/03/2021 15/05/2021 

Prazo para candidato “sabatista” solicitar horário diferenciado e apresentar declaração 
da congregação: 

15/05/2021 

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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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 Processo Seletivo: www.iobv.org.br. 

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

 

VESPERTINO 

Evento Horários 

Abertura dos portões de acesso aos locais de prova. 13h30 

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

14h50 

Abertura dos envelopes e distribuição das provas e na sequencia início das provas. 14h50 

Início da resolução da prova. 15h00 

Final do prazo mínimo para entrega da prova e ou retirar-se do local de prova. 15h30 

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

3. INCLUIR no edital o subitem 11.2.1, conforme segue: 

11.2.1.  Dos candidatos “Sabatistas” (guardador de sábado por motivo religioso) 

11.2.1.1. O IOBV assegurará aos participantes “sabatistas” horário específico para realização das provas 
escritas no dia de sábado. 

11.2.1.2. O candidato “sabatista”, até a data constante no cronograma, deverá solicitar o “tratamento 
especial, declarando sua condição e anexando obrigatoriamente uma declaração do dirigente da 
Igreja/congregação a que pertence e anexo VII, devidamente preenchida, por meio da área do 
candidato,  com formatação em PDF, PNG ou JPG, com o tamanho máximo de 2MB;  

11.2.1.3.  O candidato que declarar-se “Sabatista” deverá comparecer ao seu local de realização da prova 
escrita no mesmo dia e horário dos demais candidatos. 

11.2.1.4. Em virtude do tempo despendido para aguardar a realização da prova, o candidato “Sabatista” 
poderá levar lanche (em material transparente) e consumi-lo em sala, tendo em vista que será permitida 
a saída apenas para uso dos toilettes.  

11.2.1.5. Será proibida a entrada na sala com materiais de estudo, assim como aparelhos eletrônicos, 
conforme previsto no Edital do Processo Seletivo. 

11.2.1.6. O candidato “Sabatista” deverá aguardar em sala de prova, de forma incomunicável, a partir do 
horário marcado para início regular das provas conforme item 11.2; 

11.2.1.7. A prova do candidato “sabatista”, iniciará ao pôr-do-sol da data da prova constante no 
cronograma, com as mesmas condições de tempo dos demais candidatos. 

11.2.1.8. O candidato que declarar ser “Sabatista”, não poderá realizar qualquer espécie de consulta, de 
comunicação ou de manifestação a partir do ingresso na sala de provas até o término das provas aplicadas 
em regime especial. 

11.2.1.9. Aos candidatos “sabatistas” aplicam-se as demais regras previstas neste Edital. 
 

4. INCLUIR no edital o anexo VII, conforme consta no anexo I deste ato. 

 

http://www.iobv.org.br/
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5. REPUBLICAR o edital consolidado dando ciência aos candidatos dos novos horários das datas 

das provas. 

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

inscrições. 

7. 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 
Prefeito de Cerro Negro 
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ANEXO I 

Incluir no edital o Anexo VII com o seguinte teor: 

 

ANEXO VII 
 

FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE SABATISTA POR MOTIVO RELIGIOSO 

 

_________________________________________________________________ inscrito regularmente no 

Processo Seletivo nº ___________ do Municípío de Cerro Negro-SC, para o cargo de 

_________________________________________________, Inscrição número ____________, CPF nº 

___________________________, venho, sob pena da lei vigente, declarar-me “SABATISTA” (Guardador do 

Sábado por motivo religioso), e que necessito de condições diferenciadas para a aplicação da prova. 

Estou ciente que devo submeter-me as normas emanadas deste Processo Seletivo 01/2021, e que o não 

cumprimento ou falsa informação, acarretará minha eliminação do Processo Seletivo. 

Anexo segue declaração da Congregação a que pertenço. 

 

(local e data)___________, _____/_____/_____. 

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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