
 

 

 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA (SC) 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL 001/SMA/2019 
 
PORTARIA 007 – RESPOSTA AOS PEDIDOS DE REVISÃO AO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA  
 

 
O Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul – IESES, nos termos da delegação de competência estabelecida no item 11.1.5 do 
Edital em referência e de acordo com o disciplinado pelo item 5 e 6 e subitens, de acordo com o item 9.1.f do Edital, 
 
RESOLVE: 
  
Art. 1º INFORMAR aos candidatos com pedido de revisão ao resultado da prova objetiva a seguir relacionados e identificados pelo 
número de CPF (Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda), com indicação do cargo de opção, de que houve a correção do 
gabarito e pontuação para os candidatos inscritos no cargo 1016 confirmando a anulação da questão 19 da Prova Objetiva, face erro 
material. 
 

Cargo CPF 

1016 02608436951 

1016 02666547035 

1016 02673974024 

1016 03102804004 

1016 07299638967 

1016 99132834004 
 
Art. 2º INFORMAR ao candidato com pedido de revisão ao resultado da prova objetiva a seguir relacionado e identificado pelo número 
de CPF (Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda), com indicação do cargo de opção, de que houve a correção e está 
disponível nova consulta da apresentação das respostas aos seus pedidos de revisão as questões da Prova Objetiva, face erro de inclusão 
no banco de dados. 
 

Cargo CPF 

1020 13405640415 
 
Art. 3º INDEFERIR o pedido de revisão ao resultado da prova objetiva para os candidatos a seguir relacionados e identificados pelo 
número de CPF (Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda), com indicação do cargo de opção, por estar conferida e correta 
a pontuação. Os cálculos das notas são realizados conforme o exposto no item 5.20 (As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 
(zero) a 10 (dez), com duas decimais, tendo todas as questões de cada prova valor igual), ou seja, o número de acertos dividido pelo 
total de questões da prova específica (Conhecimentos Gerais ou Conhecimentos Específicos) multiplicado pelo valor total da prova 
(escala até 10 (dez)). Após calculadas as notas de cada uma das provas, o cálculo da pontuação total de Prova Objetiva é realizado pela 
média ponderada, conforme item 6.1 do Edital (Conhecimentos Gerais x 0,4; Conhecimentos Específicos x 0,6). Ainda se informa que, 
conforme 5.21, questões anuladas serão consideradas como respondidas corretamente para todos os candidatos. 
 

Cargo CPF 

2035 00102902062 

2049 00816492905 

2049 00857280988 

1016 01169578160 

1020 04346054927 

1016 04789058905 

4056 06388047955 

1016 07762913947 

1016 09329171940 

2018 11872216781 

2052 15145639759 
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Art. 4º INDEFERIR o pedido de revisão ao resultado da prova objetiva para os candidatos a seguir relacionado e identificado pelo número 
de CPF (Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda), com indicação do cargo de opção, por estar fora de tempo e modo, sendo 
o pedido de revisão diferente ao especificado no item 9.1.f do Edital. 
 

Cargo CPF 

1020 00997122021 

1016 01066233110 

2052 01594671958 

2035 01650435983 

2021 01653419717 

2035 02168789932 

1020 03315392927 

1020 04102637966 

1016 04166171909 

2052 04530266990 

1016 05848484988 

1016 06879582966 

1016 09331309961 

2018 10944989985 

1020 14128727741 

1016 30621043842 

4060 69834717687 

1016 80401490025 
 
Florianópolis(SC), 23 de abril de 2019. 
 
(original assinado e arquivado) 
Prof. Marcello Bonelli, M.Sc. 
Coordenador do Concurso – IESES 


