
 
 
 
 

 

 

 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPALIDADE PALHOÇA (SC) 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL 013/SME/2022 
PORTARIA 007 – INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE REVISÃO AS CLASSIFICAÇÕES 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 DEFERIMENTO ex officio as classificações preliminares para a candidata a seguir relacionada e identificada 

pelo nome e número de inscrição, com indicação do cargo de opção, por erro na indicação de sua habilitação, para Habilitado – 
Nível Superior, face erro material. A classificação final com a correção está disponível no site do processo seletivo público, em 
tempo e modo previsto em Edital. 

 
Cargo Nome da candidata Inscrição 

6032 JULIANA ANTUNES ESPINDOLA CESCA 143097154 
 
Art.2º TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO dos pedidos de revisão as classificações 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 classificação. O desempate ocorre conforme exposto 
pelo item 6.6. do Edital, sucessivamente. Os critérios de desempate estão descritos nas colunas da classificação, conforme tabela 
ao final do documento. Item a (1º. critério): Maior número de acertos nas questões de Conhecimento Específicos da disciplina 
ou cargo (não incluído o item “b”) está representado na coluna CE_22, quando aplicável. Item b (2º. critério): Maior número de 
acertos nas questões de Legislação e Temas de Educação está representado na coluna CE_21, quando aplicável. Item c (3º. 
critério): Maior número de acertos nas questões de Língua Nacional está representado na coluna CG_11. Item d (4º. critério): 
Maior número de acertos nas questões de Atualidades ou Higiene e Segurança no Trabalho está representado na coluna CG_12. 
Item e (5º. critério): Maior idade. 

 
Cargo CPF 

4011 ***.***.469-19 

4042 ***.***.320-08 

6029 ***.***.229-99 

6015 ***.***.919-05 

4011 ***.***.309-10 

6229 ***.***.082-20 

4011 ***.***.029-34 
 
Art. 3º TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO do pedido de revisão as classificações 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 fora de tempo e modo, sendo o pedido de revisão diferente ao 
especificado no item 9.1.i do Edital. 

 
Cargo CPF 

6032 ***.***.109-94 

4042 ***.***.729-86 
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Art. 4º TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO do pedido de revisão as classificações 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, face a seleção de habilitação ocorrer por escolha do candidato, no ato de inscrição. 

 
Cargo CPF 

6280 ***.***.109-02 
 
 
 
Florianópolis (SC), 28 de novembro de 2022. 
Prof. Marcello Bonelli, M.Sc. 
Coordenador do Concurso – IESES 


