
 

 

 

 
 
 

 

AUTARQUIA MELHORAMENTOS DA CAPITAL – COMCAP 

FLORIANÓPOLIS – ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 001/2018 

PORTARIA 009/2018 – DECISÃO SOBRE PEDIDOS DE REVISÃO DE RESULTADOS FINAIS  
 

 
O Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul – IESES, considerando a delegação de 
competência estabelecida no item 13.1.e, do Edital 001/2018, referente ao Processo Seletivo 
Simplificado para contratação de pessoal,  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Indeferir os pedidos de revisão à avaliação de provas e ás classificações finais, conforme 
abaixo: 
 
ANA CAROLINE MONTEIRO LOPES 
A avaliação das provas está correta, como também a classificação obtida pela candidata. 
 
FERNANDO PATRÍCIO FILHO 
A avaliação das provas está correta, como também a classificação obtida pelo candidato. 
 
GEOVANA DUARTE FARIAS 
A avaliação das provas está correta, como também a classificação obtida pela candidata. Os termos 
do edital foram aplicados corretamente, sem qualquer privilégio ou quebra de isonomia entre 
candidatos. 
 
JOICE VITOR BERNARDO DA SILVA 
A avaliação das provas está correta, como também a classificação obtida pela candidata. 
 
JORGE MACIEL GAUDENCIO 
A avaliação das provas está correta, como também a classificação obtida pelo candidato. 
 
JOSEANE CRISTINA VILELA 
A avaliação das provas está correta, como também a classificação obtida pela candidata. 
 
LEANDRO PINHEIRO 
Reprovação mantida. Foram constatados os seguintes pontos negativos em sua prova prática: a) 
Arrancou o caminhão de forma incompatível; b) Teve dificuldade em engatar marchas e c) Deixou o 
caminhão desligar completamente. Os termos do edital foram aplicados corretamente, sem qualquer 
privilégio ou quebra de isonomia entre candidatos. 
 
NARCISO BRUNAZZO NETO 
Reprovação mantida. Foram constatados os seguintes pontos negativos em sua prova prática: a) 
Transitou com o veículo desengrenado; b) Não concluiu a manobra de marcha ré, colidindo com os 
cones. 
 
ROBSON LOPES DA SILVA 
Reprovação mantida. Foram constatados os seguintes pontos negativos em sua prova prática: a) 
Dirigiu acima da velocidade; b) Não utilizou pisca alerta; c) Teve dificuldade em engatar marchas e 
d) Dirigiu com o pé na embreagem. 
 
 



 

 

                   COMCAP  001/2018                                                                                                                                                                      Página 2 

 
 
Art. 2º Não conhecer os seguintes pedidos de revisão pelos motivos apontados: 
 
DEIVID FELIPE CONCEIÇÃO 
Intempestivo. O pedido trata de revisão de questão de prova, com prazo há muito encerrado. Não há 
previsão editalícia de revisão da decisão de revisão. 
 
JOSEANE CRISTINA VILELA 
A candidata se reporta a resposta a pedido de revisão, não apresentando qualquer pleito em relação 
às avaliações ou classificações. O resultado dos pedidos de revisão das questões da prova objetiva 
foi disponibilizado na data prevista no edital. 
 
LEONARDO RODRIGUES MAGALHÃES 
Não se trata de pedido de revisão, mas de procedimento de contratação, devendo o candidato se 
dirigir à COMCAP. 
 
PABLO CESAR JOAO 
Não se configura como pedido de revisão. Não apresenta razões ou pedido específico. 
 
TAIUANE LETÍCIA MARÇAL 
Não se configura como pedido de revisão. Não apresenta razões ou pedido específico. 
 
VANESSA REGINA SILVA FIGUEIREDO DIAS 
Não há previsão deste item como critério de desempate. Não houve impugnação ao edital. 
 
São José (SC), 04 de janeiro de 2019. 
 
 
(assinado no original) 
Prof. Gilson Luiz Leal de Meireles 
Coordenador do Concurso – IESES 


