
 

 

  
 
 COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA   
   CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2015  
  
PORTARIA 008 – RESPOSTA AO PEDIDO DE REVISÃO DOS 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 em referência e de acordo com o disciplinado pelo item e 9.7.4,  RESOLVE:  Art. 1º INDEFERIR o pedido de revisão aos resultados preliminares do concurso, para os candidatos a seguir relacionados e identificados pelos respectivos números de CPF (Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda), com a indicação do cargo de opção, por tratar de assunto diferente do estabelecido no item 9.1.g do Edital, possuindo outro tempo e modo previsto em Edital e demais publicações e informar que, conforme item 5.17.7 do Edital, em ocorrendo erro que implique na alteração do gabarito, a questão será anulada.  
CPF CARGO 

03336981506 1020 
67107788515 1016 
91771536500 1016  Art. 2º INDEFERIR o pedido de revisão aos resultados preliminares do concurso, para o candidato a seguir relacionado e identificado pelo número de CPF (Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda), com a indicação do cargo de opção, por estar conferida e correta a pontuação e a classificação aplicada e divulgada e informar que o cartão-resposta do candidato está disponível em seu boletim de desempenho individual e os gabaritos finais disponíveis no site, ambos desde a publicação oficial, conforme calendário do concurso.  

CPF CARGO 
36851673835 1119  Art. 3º INDEFERIR o pedido de revisão aos resultados preliminares do concurso, para o candidato a seguir relacionado e identificado pelo número de CPF (Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda), com a indicação do cargo de opção, por estar conferida e correta a pontuação e a classificação aplicada e divulgada e informar que o cálculo final de pontuação de todos os candidatos foi realizado em cumprimento aos itens 5.17.5 e 6.1 do referido Edital.  
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03745549511 2049  Florianópolis (SC), 27 de julho de 2016.   (original assinado e arquivado) Prof. Marcello Bonelli, M.Sc. Coordenador do Concurso – IESES 


