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Estado de Santa Catarina 

Câmara de Vereadores de Taió 

Concurso Público n.º 01/2018 

ATO 015: Publicação da Classificação Provisória 
(com os resultados das demais etapas) 

 

CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA: ANEXO I (Ampla Concorrência) e ANEX O II (Vagas PNE) 
DATA DA PROVA: 16/12/2018  
DATA DE DIVULGAÇÃO: 15/01/2019 - 12h00min 
 

Fica o prazo acima destacado, para ingresso de recursos contra a classificação provisória e 
contra o resultado da prova de títulos efetuando o preenchimento do formulário de recurso disponível 
na página www.nbsprovas.com.br, acessado pela área do candidato, clicando no item “Recursos”, 
escolhendo a opção de recurso adequada para o item desejado (Classificação Provisória ou Prova 
de Títulos) ou ainda efetuar o preenchimento do anexo recursal do Edital e realizar o protocolo deste, 
por um dos meios previstos no Item 11  do Edital.  

Ficam disponíveis à todos os candidatos, com acesso pelo site www.nbsprovas.com.br no 
link “Área do Candidato”, utilizando sua senha pessoal de acesso, localizando sua inscrição e 
clicando em “Mais Informações”, a imagem do cartão resposta utilizado na prova, com o intuito de 
dirimir qualquer dúvida ou confirmar a correção eletrônica de suas respostas. 

Também ficam disponíveis a todos os candidatos, de forma individual, a análise de seus 
títulos, acessado a partir da Área do Candidato, disposta de forma individual (título a título), quando 
da apresentação eletrônica e de forma sintética, quando da apresentação física da prova. 

As publicações finais do Concurso Público n.º 01/2018 seguirão o novo cronograma, como 
segue: 

DATA PREVISTA ATO 

(...) 

16/01/2019 - 08h00min  

à 

17/01/2019 - 17h00min 

Prazo para recurso contra o Resultado da Prova de Títulos. 

18/01/2019 Resultado Final do Concurso Público nº 01/ 2018. 

Legendas Utilizadas na Publicação : 
POR: Nota relativa às questões de Língua Portuguesa. 
MAT: Nota relativa às questões de Matemática. 
ATU: Nota relativa às questões de Atualidades e Conhecimentos Gerais. 
INF: Nota relativa às questões de Informática Básica. 
NDAC: Nota relativa às questões de Direito Administrativo e Constitucional. 
ESP: Nota relativa às questões de Conhecimentos Específicos. 
TIT: Nota relativa à Prova de Títulos. 
PRA: Nota relativa à Prova Prática. 

 
Taió/SC, 15 de janeiro de 2019. 

 
 

Banca Técnica 
NBS Serviços Especializados Eireli 

 

http://www.nbsprovas.com.br/
http://www.nbsprovas.com.br/


����������������	��
��������
�

������������������������� 

��!"��#"$%�&��������'"�

�()*+���,��-.//0102.34+�56+70/860.�92+:�+/�6)/;-<.=+/�=./�=):.0/�)<.>./?�,���5@���	A�	��BA���

CD�,��	A���	��,����	

��
E@���	 5	
�FG	 �A
���FG	 A	�� A�
�H 5	� ��� �AI A��� �
5 ��� A	���I�A�@

�JKLLMNMOKPQ �R ������� �"����"�"�S��T���"S����� ����U��V  �W � �W � �W � �WU� UW � �  WX�

�JKLLMNMOKPQ �R �����X� Y��Z����!"!%��Y����� ����[��V\V �WU� �WX� �WU� �W�� UW � �W��  WU�

�JKLLMNMOKPQ [R ������X Y��"��]T���̂�T���# �U��\��VV� �W � �W � �WX� �W � _W�� �  W��

�JKLLMNMOKPQ UR ������U "�T���T�"̀ ���̀�a"����" �������VV[ �WU� �WX� �W � �W�� UW � � \W �

�JKLLMNMOKPQ _R �����UU S�S���"b"T��b��S"��'T � ��V��V � �WX� �WX� �W � �W�� [WX� �W�� \W �

�JKLLMNMOKPQ XR �����_� ���T�S"�������T!]T���� �X�����VVU �W�� �WU� �WU� �W�� UW � � \W��

�JKLLMNMOKPQ \R �����X� ���#�]T���̂�T�̀"�S�'"�� �U��U��VXU �WX� �W � �WU� �W � UW�� � XW �

�JKLLMNMOKPQ  R �����\� �"�"c�d"S����"��e�a�a��a"����'" �X��\��VV� �W � �WX� �W � �W�� [WX� � XW �

�JKLLMNMOKPQ VR �����  a"����"�!"���"�"�S]�bb�'��T�#� [���U��VV� �WU� �WX� �W � �W�� [WV� � XW\�

�JKLLMNMOKPQ ��R ����� � !��̀ "��!��"�a� � �����V � �WU� �W � �W � �W�� [WX� � XWX�

�JKLLMNMOKPQ ��R �����\� bT��"�a��a"��T��̀"�]"a� � �����V � �W�� �WX� �WX� �W�� [WV� � XW[�

Cf�,�g	�A�@�
���,����	

��
E@���	 5	
�FG	 �A
���FG	 A	�� A�
�H 5	� ��� �AI A��� �
5 ��� A	���I�A�@

�JKLLMNMOKPQ �R �����\V d"����aT����'T��" �\�����V\ �W � �WU� �W � �W�� _W\� �W_� ��W��

�JKLLMNMOKPQ �R ����� [ "��"������##��Y����� [������V  �WX� �W � �WU� �W � _W�� �W��  W\�

�JKLLMNMOKPQ [R ������� "a��"���a"��T���"�̂ �"��SS� �\�����VV� �WX� �W � �W � �W�� _W�� �  W_�

�JKLLMNMOKPQ UR ������� b�"���T�T��TS�h���]�"̀ ` �������VV� �WX� �WX� �WU� �W�� _W�� � \WV�

�JKLLMNMOKPQ _R �����\_ �a"���Y��Z�bT��T��" �V��X��V  �WU� �W�� �W � �W�� UW_� �W�� \WV�

�JKLLMNMOKPQ XR �����X �"���T��"���T��T�]�� ����[��VVX �WX� �W � �WX� �W�� UW � � \W �

�JKLLMNMOKPQ \R �����[V a"��T��]T���̂�T�aT�����"���]"bT� �������V _ �WU� �W�� �W � �W � _W�� � \W[�

�JKLLMNMOKPQ  R �����\U Ta������̀"���]���"̀ �"��S� ����V��VV_ �WX� �W�� �W � �W�� UW�� � XW �

�JKLLMNMOKPQ VR �����__ "�Ti"�a�T��"�'"a�� �V�����V\_ �WX� �W�� �WU� �W�� UW_� � XW\�

�JKLLMNMOKPQ ��R ����� U a�T!��̀�!�T������" �X��[��V _ �WX� �W�� �WX� �W�� [WX� � XW��

�jkMlK���Pm��


