
 
 
 
 

 

 

 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPALIDADE PALHOÇA (SC) 
 
 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL 002/SMA/2021 
PORTARIA 007 – RESPOSTA AOS 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 002/SMA/2021 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 TORNAR PÚBLICA aos candidatos, a anulação ex officio da questão 13 da Prova Objetiva de  
Conhecimentos Específicos do cargo 1016 – Arquiteto, face a erro material da norma referenciada na questão, pelo não cumprimento 
do disposto no Anexo IV do Edital 002/SMA/2021 – “devem ser consideradas as alterações na legislação até 31 de janeiro de 2021”. 
 
Art.2º DETERMINAR a publicação imediata da atualização do gabarito e boletim de desempenho individual aos candidatos inscritos no 
cargo 1016 – Arquiteto. 
 
Art. 3º TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO dos pedidos de revisão aos resultados preliminares 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. 
 

CPF CARGO 
00298500612 1078 
01256983306 1016 
03028079003 1287 
03229375076 1016 
04110322910 2066 
05662496935 1016 
05916789939 2018 
08521837984 2018 
09031923907 2018 
82538832004 2097 

 
Art. 4º TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO aos pedidos de revisão aos resultados preliminares 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 . 
 

CPF CARGO 
01436696054 1016 
02942371943 2018 
07656045902 1016 
08785291951 1050 
09722329901 1016 
10167189930 2049 
57199418949 1078 

 
 
Florianópolis (SC), 28 de abril de 2021. 
Prof. Marcello Bonelli, M.Sc. 
Coordenador do Concurso – IESES 


