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Belo Horizonte, 29 de julho de 2019. 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG 
 
 

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

 
Prezados Senhores. 
 
Os candidatos DARLETE PERRONE DE FARIAS e FABIANO APARECIDO DE OLIVEIRA apresentaram recursos 
idênticos questionando o tempo disponibilizado para protocolo dos recursos, dizendo que o candidato 
não teria tempo suficiente para analisar o gabarito divulgado e ainda protocolar os recursos no dia 
29/07/2019 entre 08h00 e 10h00. 
 

SOBRE EDITAL 

 
4 DA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA – INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 

 
4.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições do processo, tais como 

se acham definidas neste Edital, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 

4.2 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os 

requisitos exigidos para a investidura na função de conselheiro tutelar. 

 

PARECER 

 

Ao efetuar a inscrição no processo os candidatos tomaram conhecimento de todo o edital e suas etapas, 
inclusive o período necessário para protocolar recursos. Efetuando sua inscrição eles concordaram em se 
submeter aos termos propostos e inclusive aos prazos definidos por ele. 
 
É nosso parecer, S.M.J. 

 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 29 de julho de 2019. 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG 
 
 

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

 
Prezados Senhores. 
 
As candidatas MARIA CELESTE PEREIRA e MARIA CÉLIA GARCIA MONTICELI apresentaram recursos 
parecidos que em resumo trata do nível de dificuldade da prova, o assunto da redação, que deveria ser 
pertinente a criança e ao adolescente, e redação dissertativa argumentativa ao invés de redação 
dissertativa. 
 

PARECER 

 

Sobre o nível de dificuldade da prova de informática, esse foi objeto de parecer emitido pela empresa e 
disponibilizado no site. Já as questões de português eram compatíveis ao nível do cargo e do programa 
proposto. 
 
Sobre constar em edital que o assunto seria pertinente a criança e ao adolescente, destacamos: 
 

5 DA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA - PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTO 
 

5.1 A prova de aferição de conhecimentos versará sobre a Lei Federal nº. 8.069/90- Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), a Lei Municipal nº. 5564/2015 que dispõe sobre a política municipal de 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente e outras providências. 

5.2 A prova de aferição de conhecimentos será de caráter eliminatório, e constará de 30 (trinta) 

questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas de respostas para cada questão e uma redação 

dissertativa. 

5.2.1 As 30 (trinta) questões da prova serão compostas da seguinte forma: 

I. 20 (vinte) questões de conhecimentos específicos, sendo 15 (quinze) questões referentes ao ECA e 05 

(cinco) questões referentes à Lei Municipal Nº 5564/2015, no valor de 01 (um) ponto por questão, totalizando 

20 (vinte)pontos; 

II. 10 (dez) questões de conhecimentos gerais, sendo 06 (seis) questões de Língua Portuguesa e 04 (quatro) 

questões de Informática, no valor de 01 (um) ponto por questão, totalizando 10 (dez) pontos. 

5.2.2 Elaboração de uma redação, de caráter classificatório, na modalidade dissertação, com no 
mínimo 20 (vinte) linhas e no máximo 30 (trinta) linhas no valor de 10 (dez) pontos. 
5.2.3 Somente será corrigida a prova de Redação escrita com caneta esferográfica azul ou preta. 

5.2.4 Somente será corrigida a prova de Redação escrita dos candidatos que obtiverem o mínimo de 

60% (sessenta por cento), do total de pontos da prova do item 5.2.1.  

 

Ainda, no conteúdo programático fez constar: 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Legislação: Estatuto da Criança e do Adolescente (atualizado): Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e Legislação 
Municipal nº 5564/2015: que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente. 

Língua Portuguesa: interpretação de texto: a) tipologia textual; b) denotação e conotação; c) coesão e coerência; 
d) intertextualidade; e) variação linguística; f) significação contextual de palavras e expressões; g) funções da 
linguagem (emotiva, apelativa, referencial, metalinguística, fática e poética). 

Informática básica de usuário: sistema operacional Windows; Microsoft Office; sistemas de navegação na 
internet; pesquisas na internet; sistemas de webmails. 

Redação: modalidade dissertação levando em conta a convenção da escrita e os aspectos gramaticais e textuais. 

 

Desse modo, a proposta de redação foi pertinente ao previsto no edital. 
 
Sobre a prova de Redação, ressalta-se que toda dissertação-argumentativa é um tipo de DISSERTAÇÃO 
como solicita o edital, na qual o redator “versa sobre um determinado assunto”. A única especificação é 
que o candidato precisa se posicionar sobre o que está dissertando e argumentar. Acerca do tema da 
dissertação, a “inclusão digital” é um tema pertinente a toda a sociedade, inclusive crianças e 
adolescentes. 
 
É nosso parecer, S.M.J. 

 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 29 de julho de 2019. 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG 
 
 

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

 
Prezados Senhores. 
 
A candidata GILMARA APARECIDA SILVERIO MACADO apresentou recurso questionando o nível de 
dificuldade da prova e ao final solicita que a prova de redação seja considerada na contagem dos 60% da 
nota para aprovação.  
 

PARECER 

 

Sobre o nível de dificuldade da prova de informática, esse foi objeto de parecer emitido pela empresa e 
disponibilizado no site. 
 
Sobre a possibilidade de somar a nota de redação para atingir a pontuação mínima, isso não pode ocorrer 
pois já consta em edital:: 
 

5. DA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA - PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTO 
 

5.2.1 As 30 (trinta) questões da prova serão compostas da seguinte forma: 

I. 20 (vinte) questões de conhecimentos específicos, sendo 15 (quinze) questões referentes ao ECA e 05 

(cinco) questões referentes à Lei Municipal Nº 5564/2015, no valor de 01 (um) ponto por questão, totalizando 

20 (vinte)pontos; 

II. 10 (dez) questões de conhecimentos gerais, sendo 06 (seis) questões de Língua Portuguesa e 04 (quatro) 

questões de Informática, no valor de 01 (um) ponto por questão, totalizando 10 (dez) pontos. 

5.2.2 Elaboração de uma redação, de caráter classificatório, na modalidade dissertação, com no 
mínimo 20 (vinte) linhas e no máximo 30 (trinta) linhas no valor de 10 (dez) pontos. 
5.2.3 Somente será corrigida a prova de Redação escrita com caneta esferográfica azul ou preta. 

5.2.4 Somente será corrigida a prova de Redação escrita dos candidatos que obtiverem o mínimo de 

60% (sessenta por cento), do total de pontos da prova do item 5.2.1.  

 
É nosso parecer, S.M.J. 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 


