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Estado de Santa Catarina 
SISAM – SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA, SANEAMENTO E 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA 
Processo Seletivo n.º 09/2018 

ATO 011: Publicação da Classificação Final 
 

CLASSIFICAÇÃO FINAL: Anexo I (AMPLA CONCORRÊNCIA) 
DATA DA PROVA: 27/01/2019  
DATA DE DIVULGAÇÃO: 07/02/2019 
 

Inexistindo recursos protocolados acerca da Classificação Provisória (Ato 010), torna-se 
definitiva a classificação do Processo Seletivo n.º 09/2018 do SISAM – Serviço de Infraestrutura, 
Saneamento e Abastecimento de Água Municipal de São João Batista/SC, representado pelo Anexo 
I desta publicação.  

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. 

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. 
ESP: Nota relativa às questões de Conhecimentos Específicos. 
PRA: Nota relativa à Prova Prática. 

 
São João Batista/SC, 07 de fevereiro de 2019. 

 
 
 

Banca Técnica 
NBS Serviços Especializados Eireli 

 

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