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DECRETO Nº. 450/2020 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. 
                               
  

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO N° 005/2020 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de 
suas atribuições legais, e com fundamento no disposto no art. 15, caput e art. 79, inciso IV, ambos da Lei 
Orgânica do Município de Nova Itaberaba; 
  

CONSIDERANDO, o Princípio da Autotutela Administrativa, fundamentado no poder-dever dos 
órgãos públicos de zelar pela legalidade e conduta de seus atos; 

 
CONSIDERANDO, a perda da condição de contratar com o poder público, ante a liminar proferida 

na Ação Civil Pública 0900069-63.2018.8.24.0056 – Comarca de Santa Cecília, que atinge a empresa 
Núcleo Brasil Sul de Provas e Avaliações EIRELI, organizadora do certame; 

 
CONSIDERANDO, o termo de rescisão unilateral do contrato administrativo n° 102/2020, 

firmado entre o Município de Nova Itaberaba e a empresa Núcleo Brasil Sul de Provas e Avaliações EIRELI, 
expedido pelo chefe do poder executivo municipal; 
 
 CONSIDERANDO, a necessidade do município em contratar professores, em caráter temporário, 
visando preenchimento de vagas para o ano letivo de 2021, cujo início foi determinado pelo Governador 
do Estado para o mês de fevereiro do próximo ano, não sendo razoável o município aguardar eventual 
revogação ou anulação da citada medida liminar e a urgência em iniciar a organização de novo certame; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica CANCELADO o processo seletivo regido pelo edital n° 005/2020, destinado ao 

provimento de vagas de caráter temporário do Município de Nova Itaberaba. 
Art. 2º.  Determino que o setor competente proceda à devolução dos valores arrecadados a título 

de inscrição do processo seletivo supra identificado. 
Art. 3°. Os candidatos que efetuaram o pagamento da taxa de inscrição devem formalizar 

requerimento para ressarcimento dos valores (anexo I), até o dia 29-12-2020, às 17:00. Anexo ao 
requerimento deverá ser juntado o respectivo comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

Parágrafo único. O requerimento, devidamente preenchido e assinado, juntamente com o 
documento comprobatório deve ser enviado para o e-mail:  financeiro@novaitaberaba.sc.gov.br.  
 Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO DE NOVA ITABERABA – SC, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 
 

MARCIANO MAURO PAGLIARINI 
Prefeito Municipal 

 
 

GILBERTO SOUZA DOS SANTOS 
Sec. Mun. De Adm. e Fazenda 

 
 

MAURO C. R. DOS SANTOS 
Assessor Jurídico 
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO N° 
005/2020 DO MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

 
 
Eu __________________________________________________, brasileiro (a), inscrito (a) no CPF nº 
_____________________________, RG n° ___________________, residente e domiciliado (a) 
__________________________________________________________________________, inscrito (a) no processo seletivo n° 
005/2020, sob o número de inscrição ___________________, para o cargo de 
________________________________________, venho por meio deste REQUERER A DEVOLUÇÃO DO VALOR 
RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO ACIMA REFERIDO, correspondente ao valor 
de R$ ____________________. 
 
 
Para fins de devolução, informo conta bancária em meu nome, conforme segue:  
 
Banco ___________________________________________ 
 
Agência _________________________________________ 
 
Conta corrente n° ______________________________ 
 
Nome do correntista ___________________________________________________________ 
 
CPF do correntista ______________________________ 
 
 
 
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.  
 
Nova Itaberaba, __________ de dezembro de 2020. 
 
 

______________________________________________________ 
(Assinatura) 

 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: anexar cópia legível do comprovante de inscrição devidamente quitado.  
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