
 

 

 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA (SC) 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL 016/SME/2018 
 
PORTARIA 006 – RESPOSTAS 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 9.1.h e subitens, 
 
RESOLVE: 
   
Art. 1º TORNAR PÚBLICA a decisão sobre os pedidos de revisão ao Resultado da Prova Objetiva, como segue:  
 

CPF Cargo Decisão 

03401764900 6313 Conhecido. Indeferido. Nos termos do Edital cada uma das provas, C.Gerais e 
C.Específico tem 15 uqestões. Avaliação correta. 

06452347969 8019 Conhecido. Indeferido. Avaliação correta. 

52089134968 6272 
Conhecido. Indeferido. A nota de cada prova é calculada pela multiplicação 
(acertosx10)/15), por terem todas as questões o mesmo valor. Para aprovação o 
candidato deverá obter nota igual ou maior que 5,00. 

30142342491 6015 Conecido. Indeferido. Os pesos da média ponderada são aplicáveis às notas das 
provas e não aos acertos. 

04976627950 6015 Conhecido. Indeferido. Avaliação correta. 

05930706905 6015 Não conhecido. Intempestivo. O prazo para pedido de revisão ao conteúdo de 
questões há muito se encerrou. 

59039582904 6135 Não conhecido. Intempestivo. O prazo para pedido de revisão à pontuação na 
prova de títulos há muito se encerrou. 

65056914134 6495 Não conhecido. Intempestivo. O prazo para pedido de revisão ao conteúdo de 
questões há muito se encerrou. 

09104163974 6166 Conhecido. Indeferido. Avaliação correta. Mantem-se a nota menor que 5 e a 
reprovação. 

00662665996 6358 Não conhecido. Intempestivo. O prazo para pedido de revisão ao conteúdo de 
questões há muito se encerrou. Não há recurso da decisçao da banca. 

08350802936 6077 

Conhecido. Indeferido. Está incorreta sua afirmação. A nota de cada prova é 
calculada pela multiplicação (acertosx10)/15), por terem todas as questões o 
mesmo valor. Para aprovação o candidato deverá obter nota igual ou maior que 
5,00. 

64934349987 8053 Prejudicado. Não há pedido formulado. 

04796351965 6015 Conhecido. Indeferido. Avaliação correta. 7 acertos implica em nota menor que 5 e 
reprovação. 

05509796979 8036 Não conhecido. Intempestivo. O prazo para pedido de revisão ao conteúdo de 
questões há muito se encerrou. 

05001859999 6063 
Conhecido. Indeferido. Avaliação correta. A nota de cada prova é calculada pela 
multiplicação (acertosx10)/15), por terem todas as questões o mesmo valor. Para 
aprovação o candidato deverá obter nota igual ou maior que 5,00. 

17162950841 6152 Não conhecido. Intempestivo. O prazo para pedido de revisão ao conteúdo de 
questões há muito se encerrou. 

81115369920 6077 Conhecido. Indeferido. Avaliação correta. O edital não estabelece mínimo de 
acertos mas nota mínima de 5,00. 

07908942970 6015 Conhecido. Indeferido. Avaliação correta. 
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CPF Cargo Decisão 

02352992940 6330 Conhecido. Indeferido. Avaliação correta. O edital não estabelece ponto de corte, 
mas nota mínima de 5,00 para cada prova. 

71192786068 6272 Prejudicado. Não trata de revisão das notas de prova. 
01238319386 6272 Não conhecido. Projeto de Lei não se configura como Lei aprovada. 
00951936930 6015 Conhecido. Indeferido. Avaliação correta. 

88361039015 6118 Não conhecido. Intempestivo. O prazo para pedido de revisão à pontuação na 
prova de títulos há muito se encerrou. 

09009629929 6029 Conhecido. Indeferido. Avaliação correta. A nota de títulos não altera a condição 
de reprovação.  

05766767994 6050 Conhecido. Indeferido. Avaliação correta. Cartão disponível com Boletim de 
Desempenho Individual. 

45120200044 6290 Conhecido. Indeferido. Avaliação correta. 
 
 
Florianópolis(SC), 19 de dezembro de 2018. 
 
 
(original assinado e arquivado) 
Prof. Marcello Bonelli, M.Sc. 
Coordenador do Processo do Seletivo – IESES 


