COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – MSGÁS
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2021
PORTARIA 006 – RESPOSTA AOS PEDIDOS DE REVISÃO AOS RESULTADOS PRELIMINARES DO CONCURSO

O Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul – IESES, nos termos da delegação de competência estabelecida no item 11.1.5 do
Edital 001/2021 em referência e de acordo com o disciplinado pelo item 5 e 6 e subitens, de acordo com o item 9.1.g do Edital,
RESOLVE:
Art.1º TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO dos pedidos de revisão aos resultados preliminares para os candidatos a seguir
relacionados e identificados pelos respectivos 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 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, e as aprovações aplicadas conforme item 5.17.6 do Edital.
Cargo
1078
2021
1078
1033
2049
2052
1064
2021
1047
2049

CPF
02286631131
02846631158
03690900123
05249714129
05813881190
21997660806
32586364864
73508322149
83916652168
96514698115

Art. 2º TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO dos pedidos de revisão aos resultados preliminares para os candidatos a seguir
relacionados e identificados pelos respectivos 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.g do Edital.
Cargo
2021
2021
2021
1095
1020
2021
2021
2021
2070
1095
2070
1050
1095
1095
2066

CPF
01056309180
01685857159
02492807100
03526788448
03806171106
05653387142
05963902541
06108701145
09605875608
10490196608
16560963829
30228542855
32855454883
36854525845
97401412187
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Art. 3º ANULAR EX OFFICIO, face a erro material, a questão 31 do cargo 2070 – TPT – SEGURANÇA DO TRABALHO, para todos os tipos
de prova, com efeito erga omnes, determinando o reprocessamento das pontuações para o referido cargo.
Florianópolis (SC), 23 de junho de 2021.
Prof. Marcello Bonelli, M.Sc.
Coordenador do Concurso – IESES

