
 
 

 

 

 
 
 

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGAS 
 
 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2016 

PORTARIA 006 – RESPOSTA AOS PEDIDOS DE REVISÃO AO NÃO DEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES, VAGAS RESERVADAS 
E CONDIÇÃO ESPECIAL DE PROVA 

 
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 3 e seus subitens e item 9.3, 
 
RESOLVE: 
  
Art. 1º INFORMAR para o candidato a seguir relacionado e identificado pelo número de inscrição e CPF (Cadastro de 
Pessoa Física do Ministério da Fazenda), com indicação do cargo de opção, que sua inscrição possui deferimento, 
conforme publicado na Portaria 003, em sua página 58: 
 

CPF CARGO 

36889285808 2049 

 
Art. 2º DETERMINAR que o candidato a seguir relacionado e identificado pelo número de CPF (Cadastro Nacional de 
Pessoa Física), com indicação do cargo de opção, apresente‐se ao coordenador local de aplicação de prova, às 07 (sete) 
horas de 12 de março de 2017, domingo, dia da prova objetiva, observando e cumprindo item 5 do referido Edital e seus 
subitens, no local constante abaixo, para realização de sua prova, portando e apresentando boleto bancário e 
comprovante de pagamento que deverá ser entregue a coordenação: 
 

CPF CARGO 

64686329353 1064 
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Art. 3º DETERMINAR que o candidato a seguir relacionado e identificado pelo número de CPF (Cadastro Nacional de 
Pessoa Física), com indicação do cargo de opção, apresente‐se ao coordenador local de aplicação de prova, às 13 (treze) 
horas de 12 de março de 2017, domingo, dia da prova objetiva, observando e cumprindo item 5 do referido Edital e seus 
subitens, no local constante abaixo, para realização de sua prova, portando e apresentando boleto bancário e 
comprovante de pagamento que deverá ser entregue a coordenação: 
 

CPF CARGO 

04801494374 2021 
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Art. 4º INDEFERIR o pedido de revisão ao não deferimento de inscrição para o candidato a seguir relacionado e 
identificado pelo número de CPF (Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda), com indicação do cargo de opção, 
por tratar de assunto diferente ao estabelecido no item 9.3 do Edital: 
 

CPF CARGO 

035535214 2035 

37764918334 1016 

78540429500 1064 

 
 
Florianópolis(SC), 08 de março de 2017. 
 
(original assinado e arquivado) 
Prof. Marcello Bonelli, M. Sc. 
Coordenador do Concurso – IESES 
 
 


