
 
 
 
 

 

 

 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPALIDADE PALHOÇA (SC) 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL 013/SME/2022 
PORTARIA 006 – INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE REVISÃO AOS RESULTADOS PRELIMINARES 
 

 
O Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul – IESES, nos termos da delegação de competência estabelecida no item 11.1.5 do 
Edital 013/SME/2022, que abre inscrições para o processo seletivo público da Municipalidade de Palhoça (SC), 
   
RESOLVE:  
 
Art.1º TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO dos pedidos de revisão aos resultados preliminares para os candidatos a seguir 

relacionados e identificados pelos respectivos cinco últimos números 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 5.17.5 (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 referida 
prova (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 
(anterior a soma da pontuação da Prova de Títulos), conforme item 6.1 do Edital, e as aprovações aplicadas conforme item 5.17.6 
do Edital. Ratifica-se ainda que são atribuídas notas 0 (zero) à(s) questão(ões) da prova que contenha(m) emenda(s) e/ou 
rasura(s), ainda que legível(is) e à(s) questão(ões) da prova que contenha(m) mais de uma opção de resposta assinalada, em 
cumprimento ao item 5.17. 8 do Edital.  

 
Cargo CPF 
6032 ***.***.109-94 
6032 ***.***.960-16 
6246 ***.***.949-23 
6032 ***.***.699-46 
6032 ***.***.679-94 
6015 ***.***.169-22 
6015 ***.***.759-19 
6263 ***.***.629-02 
6210 ***.***.359-33 
6080 ***.***.179-65 
4042 ***.***.378-18 
6029 ***.***.889-91 
6032 ***.***.313-15 

 
Art. 2º TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO do pedido de revisão aos resultados preliminares para o candidato a seguir relacionado e 

identificado pelos cinco últimos números 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.h do Edital. 

 
Cargo CPF 
6032 ***.***.202-00 

 
 
Florianópolis (SC), 23 de novembro de 2022. 
Prof. Marcello Bonelli, M.Sc. 
Coordenador do Concurso – IESES 


