
 

Belo Horizonte, 06 de Dezembro de 2019. 
 

 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito Provisório. 
Processo Seletivo – Edital 01/2019 

 
Prezados Senhores. 
 
A candidata MARIANE CRISTINA VIEIRA, nº inscrição 23236, inscrita na função de DIREITO, apresentou recurso alegando 
que não há previsão no edital para justificar a anulação do gabarito caso o candidato não assine o gabarito. 
 
SOBRE EDITAL 

 
7. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 

7.25 Não se poderá substituir a folha de respostas por erro do candidato e a ausência de assinatura na mesma implicará em sua 
anulação. (grifo nosso) 

[...] 

7.28 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, ENTREGARÁ AO FISCAL SOMENTE A SUA FOLHA DE RESPOSTAS, DEVIDAMENTE 
PREENCHIDA E ASSINADA. 

 
E ainda: 
 
11. DOS RECURSOS 

11.1 Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

a) Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
b) Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
c) Resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
d) Qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
PARECER 
 
A candidata se equivoca ao afirmar que não há previsão no edital que justifique sua anulação, conforme previsto no 
item 7.25, a falta de assinatura na folha de resposta justifica sua anulação.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
Atenciosamente, 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

Belo Horizonte, 06 de Dezembro de 2019. 
 

 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito Provisório. 
Processo Seletivo – Edital 01/2019 

 
Prezados Senhores. 
 
A candidata ELISABETE OLIVEIRA SOUSA, nº inscrição 23045, inscrita na função de DIREITO, apresentou e-mail com 
reclamação sobre os profissionais que atuaram na aplicação de provas do processo seletivo.  
 
SOBRE EDITAL 

 
 
11. DOS RECURSOS 

11.1 Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

a) Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
b) Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
c) Resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
d) Qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
PARECER 
 
As argumentações da candidata não apresentaram nenhum item que justificasse ou comprometesse a realização do 
processo seletivo. Todos os profissionais receberam o treinamento adequado, não tiveram acesso ao conteúdo de 
provas, exerceram o trabalho de forma transparente e correta. O vínculo com a administração não impede que o 
profissional exerça a atividade proposta de forma ética e isenta. 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
Atenciosamente, 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 


