
 
 
 
 

 

 

 
 
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – MSGÁS 
 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2021 
 
PORTARIA 005 REV 13052021 – DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE REVISÃO AO NÃO DEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES E VAGAS 
RESERVADAS 
 

 
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, que abre inscrições para o concurso público da Companhia de Gás do Estado do Mato Grosso do Sul - MSGás, 
   
RESOLVE:  
 
Art.1º TORNAR PÚBLICO O DEFERIMENTO do seguinte pedido revisão ao não deferimento de inscrição, nos termos do item 3 e 

subitens, para o candidato a seguir relacionado e identificado pelo nome e número de inscrição, com indicação do cargo de 
opção, face erro material. Determinar que o candidato se apresente ao coordenador local de aplicação de prova, observando o 
item 5 do Edital e subitens, bem como a Portaria 004 – Normas Sanitárias para as Provas, portando documento original de 
identificação (conforme item 5.5 do Edital 001/2021) e materiais para a realização da prova às 07h30 (sete horas e trinta 
minutos) de 16 de maio de 2021, domingo, dia da prova objetiva, no CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIGRAN CAPITAL, BLOCO A, 
localizada na Rua Abrão Júlio Rahe, 325, Centro, CEP 79010-010, Campo Grande (MS): 

 
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CARGO 
122107192 RODRIGO BARROS SONTAG 1081 

 
Art.2º TORNAR PÚBLICO O DEFERIMENTO ex officio da seguinte inscrição, nos termos do item 3 e subitens, para a candidata a seguir 

relacionada e identificada pelo nome e número de inscrição, com indicação do cargo de opção, face erro material. Determinar 
que a candidata se apresente ao coordenador local de aplicação de prova, observando o item 5 do Edital e subitens, bem como 
a Portaria 004 – Normas Sanitárias para as Provas, portando documento original de identificação (conforme item 5.5 do Edital 
001/2021) e materiais para a realização da prova às 13h30 (treze horas e trinta minutos) de 16 de maio de 2021, domingo, dia 
da prova objetiva, no CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIGRAN CAPITAL, BLOCO A, localizada na Rua Abrão Júlio Rahe, 325, Centro, 
CEP 79010-010, Campo Grande (MS): 

 
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CARGO 
122171627 MILLENA VIEIRA BARBOSA DE SOUZA 2021 

 
Art.3º TORNAR PÚBLICO O DEFERIMENTO do seguinte pedido de revisão ao não deferimento de enquadramento para concorrer às 

vagas reservadas a pessoas com deficiência - PcD, nos termos do item 7.2 e subitens, da candidata a seguir relacionada e 
identificada pelo número de CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física), com a indicação do cargo de opção, face erro material: 

 
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CARGO 
118472337 BRENDA DE PAULA PIRES 1033 

 
Art.4º TORNAR PÚBLICO O DEFERIMENTO ex officio dos seguintes pedidos de enquadramento para concorrer às vagas reservadas a 

pessoas com deficiência - PcD, nos termos do item 7.2 e subitens, das candidatas a seguir relacionadas e identificadas pelos 
respectivos números de CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física), com a indicação do cargo de opção, face erro material: 

 
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CARGO 
120140490 ISADORA ABREU DE MEDEIROS 1033 
122064388 JOSYANNE DE OLIVEIRA ARAUJO 1020 

 
Art.5º TORNAR PÚBLICO O DEFERIMENTO ex officio dos seguintes pedidos de enquadramento para concorrer às vagas reservadas aos 

candidatos negros ou índios, nos termos do item 7.10 e subitens, dos candidatos a seguir relacionados e identificados pelos 
respectivos números de CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física), com a indicação do cargo de opção, face erro material: 

 
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CARGO 
121956148 FLÁVIA ATHAYDE SILVA CELESTINO 1047 
122078675 WALDEMAR CELESTINO DA SILVA FILHO 2035 
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Art.6º INFORMAR AO CANDIDATO do seguinte pedido de revisão ao não deferimento de enquadramento para concorrer às vagas 

reservadas, nos termos do item 7.10 e subitens, a seguir relacionado e identificado pelo nome e número de inscrição, com a 
indicação dos cargos de opção, de que seu deferimento consta na Portaria 002 em seu Art.2º, desde sua publicação, em tempo 
e modo previsto em Edital: 

 
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CARGO 
120568335 MARCELLO ANTONY MARTINS RIBEIRO 1050 
120569635 MARCELLO ANTONY MARTINS RIBEIRO 2035 

 
Art.7º TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO dos seguintes pedidos de revisão ao não deferimento de inscrição, nos termos do item 3 

e subitens, dos candidatos a seguir relacionados e identificados pelos respectivos números de CPF (Cadastro Nacional de Pessoa 
Física), com a indicação do cargo de opção, face terem apresentado pagamento da taxa de inscrição fora do prazo, conforme 
item 3.2.2 do Edital: 

 
CPF CARGO 

01355042100 1020 

01355042100 2018 

02721785273 2049 

04154463179 2021 

05164917173 1033 

06585445198 2021 

41517216818 2021 

92991386304 1095 

97851655153 1047 
 
Art.8º TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO do seguinte pedido de revisão ao não deferimento de inscrição, nos termos do item 3 e 

subitens, do candidato a seguir relacionado e identificado pelo número de CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física), com a 
indicação do cargo de opção, face ter apresentado pagamento da taxa de inscrição em modo diferente ao especificado no item 
3.2.2 do Edital: 

 
CPF CARGO 

02473974152 1047 
 
Art.9º TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO dos seguintes pedidos de revisão ao não deferimento de enquadramento para concorrer 

às vagas reservadas, nos termos do item 7 e subitens, dos candidatos a seguir relacionados e identificados pelos respectivos 
números de CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física), com a indicação do cargo de opção, face estar conferido e correto o 
indeferimento publicado na Portaria 002: 

 
CPF CARGO 

02757883186 2049 

03865051103 2021 

05862413103 2021 
 
Art.10 TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO dos seguintes pedidos de revisão ao não deferimento de enquadramento para concorrer 

às vagas reservadas, nos termos do item 7 e subitens, dos candidatos a seguir relacionados e identificados pelos respectivos 
números de CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física), com a indicação do cargo de opção, face não possuir equivalência direta 
entre os documentos solicitados nos itens 7.10.b e 7.10.c do Edital: 

 
CPF CARGO 

36311851890 1033 

36311851890 2021 
 
Art.11 NÃO CONHECER o seguinte pedido revisão do candidato a seguir relacionado e identificado pelo número de CPF (Cadastro 

Nacional de Pessoa Física), com a indicação do cargo de opção, face ter apresentado pedido em branco: 
 

CPF CARGO 
07613022129 2021 
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Art.12 NÃO CONHECER o seguinte pedido revisão do candidato a seguir relacionado e identificado pelo número de CPF (Cadastro 

Nacional de Pessoa Física), com a indicação do cargo de opção, face não possuir inscrição deferida e face o pedido ser vedado 
pelo item 3.7.2 do Edital: 

 
CPF CARGO 

03724805195 1016 
 
Florianópolis (SC), 12 de maio de 2021. 
Prof. Marcello Bonelli, M.Sc. 
Coordenador do Concurso – IESES 


