
 

Estado de Santa Catarina 
Município de PONTE ALTA DO NORTE 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

 

ATO 003/CP/PAN/001/2016 

 
SEGUNDA RETIFICAÇÃO 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 
 

 
O Senhor Silvio Granemann Calomeno, Prefeito de Ponte Alta do Norte, no uso de suas 
atribuições legais, juntamente com o Instituto o Barriga Verde, torna público a segunda retificação 
do Edital de Concurso Público nº 001/2016 em conformidade com a recomendação administrativa 
nº 0001/2016/02PJ/CUR, conforme segue: 
 
RESOLVE 
 
1. Retificar o edital 001/2016 nos seguintes quesitos: 
 
a) Incluir possibilidades de inscrição via postal, por procuração e presencial; 
b) Prorrogar o prazo de inscrição com consequente alteração do cronograma do edital. 
 
4. DA INSCRIÇÃO: 

4.4. A inscrição poderá será efetuada via Internet, no endereço eletrônico www.iobv.org.br, via 
postal, por procuração ou ainda, presencial, no período estabelecido no cronograma de atividades 
capítulo I deste edital. 

4.5.   Para efetivar da sua inscrição via internet o candidato deverá seguir os seguintes passos: 

a) Ler atentamente o edital verificando se atende a todos os requisitos e condições exigidos 
para assumir o cargo, bem como das regras constantes neste edital; 

b)  Acessar o endereço eletrônico www.iobv.org.br, em “concursos e seletivos”, em seguida 
em “inscrições abertas” selecionar o município de PONTE ALTA DO NORTE Edital 001/2016 
ADM; 

c) Preencher o Requerimento de Inscrição; 
d) Conferir atentamente os dados informados e enviá-lo pela Internet, imprimindo uma cópia 

que deve ficar em seu poder; 
e) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição preferencialmente 

nas agências do BANCO DO BRASIL, até o dia do vencimento estabelecido no boleto. 
f) Manter o boleto que comprova o pagamento da taxa de inscrição em seu poder. 

 

4.6 Para efetivar da sua inscrição via postal o candidato deverá seguir os seguintes passos: 

a) Ler atentamente o edital verificando se atende a todos os requisitos e condições exigidos 
para assumir o cargo, bem como das regras constantes neste edital; 

b)  Preencher o anexo VII deste edital que refere-se a ficha cadastral de inscrição; 
c) Conferir atentamente os dados informados e enviá-lo via correio, SEDEX/AR, para o 

seguinte endereço: Avenida Luiz Bértoli, nº 233, Centro – Taió/SC com seguinte informação 
“Ficha de Inscrição Concurso Público de Ponte Alta do Norte Edital 001/2016” 

d) Imprimir uma cópia do anexo VII que deve ficar em seu poder; 
e) Fazer o depósito identificado no valor da taxa de inscrição do cargo escolhido até a data 

constante do cronograma no Banco do Brasil, Agência 0809-5, Conta Corrente 605060-3 – 
Instituto o Barriga Verde e enviar o comprovante junto com a ficha de inscrição; 

f) O prazo de envio deve ser rigorosamente cumprido conforme data constante do 
cronograma, inscrições que forem protocoladas no correio fora este prazo serão indeferidas; 

 
 
 

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


4.7 Para efetivar da sua inscrição presencial o candidato deverá seguir os seguintes passos: 

a) Haverá um ponto de atendimento no município de Ponte Alta do Norte, localizado na 
Prefeitura Municipal, Rua João da Silva Calomeno, nº 243, Centro, no setor de Recursos 
Humanos, onde haverá um funcionário disponível tirar dúvidas e para realizar a inscrição se 
necessário, com horário de atendimento das 8h00 às 12h00, até o último dia de inscrição 
previsto no cronograma do edital (07/04/16); 

b) O candidato deverá ler atentamente o edital que estará disponível, verificando se atende 
a todos os requisitos e condições exigidos para assumir o cargo, bem como das regras 
constantes neste edital; 

c)  O candidato terá acesso ao endereço eletrônico www.iobv.org.br, dentro de “concursos e 
seletivos”, em “inscrições abertas” o município de PONTE ALTA DO NORTE Edital 001/2016 
ADM; 

d) Deverá preencher o Requerimento de Inscrição; 
e) Conferir atentamente os dados informados e enviá-lo pela Internet, imprimindo uma cópia 

que deve ficar em seu poder. 
f) Imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição preferencialmente 

nas agências do BANCO DO BRASIL, até o dia do vencimento estabelecido no boleto. 
g) Manter o boleto que comprova o pagamento da taxa de inscrição em seu poder. 

 

4.8. As inscrições podem ainda ser feitas por procuração devidamente assinada e reconhecida em 
cartório competente. 
 
1.1. Prorrogação do Prazo de Inscrição e alteração do cronograma do edital; 
1.1.1. O item 1.2 do edital passa a ter o seguinte teor: 
 
1.2 A realização do certame seguirá as datas e prazos previstos de acordo com o seguinte 
cronograma: 
 

 
2. As demais regras desse edital permanecem inalteradas. 
 
3. Esse edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Ponte Alta do Norte, 28 de março de 2016. 
Silvio Granemann Calomeno 

Prefeito Municipal 

Evento Data Provável 

Prazo de Inscrições pela internet (on-line), via postal e presencial no período de: 29/03/16 a 07/04/16 

Período para solicitar isenção de pagamento da taxa de inscrição: 29/03/16 a 07/04/16 

Vaga para Deficiente e condição especial para realizar a prova, prazo final 
para envio por Sedex/AR do requerimento. 

07/04/16 

Prazo de envio ou protocolo dos títulos para os cargos de professor: 07/04/16 

Prazo de envio do requerimento de inscrição via postal e depósito 
identificado: 

08/04/16 

Pagamento da taxa de inscrição para os demais candidatos prazo final dia:  08/04/16 

Homologação das inscrições e divulgação das inscrições indeferidas. 25/04/16 

Recursos contra indeferimento das inscrições 26/04/16 e 27/04/16 

Local das provas  28/04/16 

PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS  01/05/16 

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

02/05/16 

Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova objetiva escrita.  03/05/16 e 04/05/16 

Gabarito Definitivo da prova objetiva divulgação no site do Instituto o Barriga 
Verde (www.iobv.org.br). 

09/05/16 

Classificação Preliminar  10/05/16 

Recursos contra a classificação preliminar  11/05/16 e 12/05/16 

Classificação Final  16/05/16 

Homologação do resultado final Após 16/05/16 
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