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Estado de Santa Catarina 

Câmara de Vereadores de Taió 

Concurso Público n.º 01/2018 

ATO 009: Publicação do Gabarito Provisório 
 
 

GABARITO PROVISÓRIO: ANEXO I 
DATA DA PROVA: 16/12/2018  
DATA DE DIVULGAÇÃO: 17/12/2018 - 07h30min 
PRAZO RECURSAL: 17/12/2018 – 08h00min até 18/12/2018 – 17h00min  
 

As provas de cada cargo estão disponíveis aos candidatos na “Área do Candidato” acessado 
pelo site www.nbsprovas.com.br de forma individual a cada participante, acessado pela opção 
“Histórico de Inscrições”, localizando a sua inscrição para o evento acima informado e em seguida 
clicando em “Mais Informações”, onde será listada a sua prova. 

O eventual recurso deve ser interposto atendendo as disposições do Item 10.3 do Edital e 
deve ser protocolado por um dos meios previstos no Item 11.3 do edital. O formulário acessado a 
partir do previsto no Item 11.3.1 deve contemplar todos os requisitos previstos no Item 10.3. Recursos 
sem atendimento aos requisitos do edital, em especial dos itens 6, 7 e 8 do item 10.3 serão indeferidos 
sem análise de mérito, conforme exposto no item 10.8. 

 
 

Taió/SC, 17 de dezembro de 2018. 
 

 

Banca Técnica 
NBS Serviços Especializados Eireli 
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