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Belo Horizonte, 13 de Janeiro de 2020. 
 
À  
Comissão de Concurso Público 
CÂMARA DE OUTRO PRETO/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Parecer recursos contra 
a realização de provas – Edital 01/2019. 

 
 
Prezados Senhores. 
 
O candidato FELIPE REIS DE MIRANDA, n° de inscrição 18077, inscrito no cargo de ANALISTA DE SISTEMA, enviou 
questionamento em 12/12/2019, alegando que o parecer emitido pela empresa não levou em consideração as 
argumentações do recurso protocolado em 27/11/2019, contra a prova de Português nº 05 questão nº 01. 
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 
SOBRE EDITAL 
 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 
 
a) Indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) Inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de 

inscrição); 
c) Local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) Realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou Prática); 
e) Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) Resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) Qualquer outra decisão proferida no certame. 

 

PARECER 
 
Enviamos o recurso apresentado pelo candidato de forma tempestiva o qual foi analisado e prestado os seguintes 
esclarecimentos. 
 
Entende-se que o livro lido pela personagem é um livro específico sobre peixes, pois NA CAPA do mesmo está escrita a 
palavra PEIXES e há uma IMAGEM DE UM PEIXE. Essas referências citadas, contextualizadas ao assunto da tirinha (uma 
personagem que adquire um peixe exótico) indicam que o livro lido é um livro que traz curiosidades sobre peixes, ou 
seja, específico, especial. 
 
É nosso parecer, SMJ 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 13 de Janeiro de 2020. 
 
À  
Comissão de Concurso Público 
CÂMARA DE OUTRO PRETO/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Parecer recursos contra 
a realização de provas – Edital 01/2019. 

 
 
Prezados Senhores. 
 
O candidato HUDSON LEONARDO FERREIRA DA SILVA, n° de inscrição 15798, inscrito no cargo de CONTROLADOR 
INTERNO, enviou recurso em 13/12/2019, questionando a anulação da questão nº 32 da prova nº 11.  
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 
SOBRE EDITAL 
 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 
 
a) Indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) Inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de 

inscrição); 
c) Local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) Realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou Prática); 
e) Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) Resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) Qualquer outra decisão proferida no certame. 

 

PARECER 
 
Deve-se manter a decisão de anulação, não somente por não ser mencionado o art., mas por haver possibilidade de 
dupla interpretação quanto as assertivas corretas. 
 
Posto que, no item IV menciona-se que “após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.”, fato 
este que poderia dar a entender que a alternativa anterior (III) estando incorreta ao mencionar  “por prazo não superior 
a 1 (um) ano” poderia induzir ao candidato que somente as alternativas I e II seriam as corretas. 
 
Portanto, a questão foi anulada face a possibilidade de dupla interpretação quanto as assertivas verdadeiras, fato este 
que poderia vir a prejudicar candidatos que tivessem interpretação diversa. 
 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 13 de Janeiro de 2020. 
 
À  
Comissão de Concurso Público 
CÂMARA DE OUTRO PRETO/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Parecer recursos contra 
o Resultado  – Edital 01/2019. 

 
 
Prezados Senhores. 
 
A candidata MARIANE GUIMARAES DE JESUS SILVA, n° de inscrição 18333, inscrita no cargo de AGENTE LEGISLATIVO II, 
enviou questionamento em 30/12/2019, alegando que anota em Português estava divergente da pontuação alcançada. 
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 
SOBRE EDITAL 
 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 
 
a) Indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) Inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de 

inscrição); 
c) Local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) Realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou Prática); 
e) Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) Resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) Qualquer outra decisão proferida no certame. 
 

2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação dos eventos acima no endereço 
eletrônico da empresa organizadora www.eloassessoriaeservicos.com.br, esclarecendo - se que a publicação será feita na mesma data no quadro de avisos da 
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 
 
[...] 
 

5. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso fora de contexto ou não fundamentado ou ainda aqueles a que se der entrada fora dos prazos estabelecidos. 
 
 

PARECER 
 
O recurso apresentado pela candidata deve ser considerado intempestivo, porém após analise não identificamos 
nenhuma irregularidade. 
 
É nosso parecer, SMJ 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 13 de Janeiro de 2020. 
 
À  
Comissão de Concurso Público 
CÂMARA DE OUTRO PRETO/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

 
 
Prezados Senhores. 
 
A candidata ELISA APARECIDA DOS REIS, n° de inscrição 20122, inscrita no cargo de ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E 
PATRIMÔNIO, enviou recurso solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 
SOBRE EDITAL 
 

 
9 – DAS PROVAS 
 

1.2.6 Quando da entrega dos títulos, o candidato deverá fazer acompanhar a Ficha Informativa de Títulos, conforme modelo constante do ANEXO V deste Edital, 
devidamente preenchida, juntamente com uma cópia do comprovante de residência. 

 
 

PARECER 
 
Analisamos a documentação enviada e verificamos que a candidata não apresentou copia do comprovante de 
residência de acordo com as exigências do edital citada à cima.  
 
 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO.  
 
 
É nosso parecer, SMJ 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 13 de Janeiro de 2020. 
 
À  
Comissão de Concurso Público 
CÂMARA DE OUTRO PRETO/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

 
 
Prezados Senhores. 
 
O candidato ELTON TADEU DA SILVEIRA, n° de inscrição 21069, inscrita no cargo de CONTADOR, enviou recurso 
solicitando que fosse feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 
SOBRE EDITAL 
 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 
 
a) Indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) Inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de 

inscrição); 
c) Local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) Realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou Prática); 
e) Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) Resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) Qualquer outra decisão proferida no certame. 

 

PARECER 
 
Analisamos a documentação enviada e verificamos que de fato o candidato apresentou à documentação prevista de 
acordo com Edital, Especialização em Controladoria de Finanças, com Carga horária de 525 horas, fazendo juz a mais 02 
pontos no resultado final.   
 
Dessa forma o recurso esta DEFERIDO.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 
 


