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Belo Horizonte, 27 de Novembro de 2020 
 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recurso de candidato referente à divulgação do 
Resultado Geral do Concurso Público desta prefeitura, Edital 01/2019. 
 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

  [...] 
 

 

PARECER 

 
O Candidato BRUNO ALVES PEREIRA, n° de inscrição 32213, inscrito no cargo de ADVOGADO PÚBLICO MUNICIPAL, 
enviou recurso solicitando revisão do recurso enviado contra questão nº 32 da Prova de CONHECIMENTOS 
ESPECIFICOS. 
 
Insurge o candidato mais uma vez, contra questão para apontar suposta ilegalidade na questão de nº 32, em virtude 
de haver suposto plágio das alternativas “c” e “b” com questões de outras provas, elaboradas por outras bancas 
examinadoras. 
 
Em que pese os argumentos, verifica-se que razão alguma assiste o candidato em seu recurso. 
 
Isso porque, primeiramente, não se trata de questão com os mesmos dizeres, mesmas alternativas, e, muito menos, 
mesmo questionamentos das questões, ora apontadas como plágio. O próprio candidato apresenta duas questões 
distintas para apontar que duas das quatro alternativas se assemelham às alternativas “b” e “c”. 
 
Ademais, certo é que todas as questões elaboradas para um concurso público precisam ser embasadas em uma 
bibliografia, sejam livros, leis, decretos, normativas, etc. sendo assim, é praticamente impossível que não haja outras 
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questões que versem com conteúdo semelhantes, sobretudo quando se trata de interpretação de artigo de lei 
vigente, como foi o caso em tela em relação à alternativa “c”, que tratou do artigo 84, IV, da CRFB/88: 
 
“ art. 84 - compete privativamente ao presidente da república:  
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução” 
 
No que diz respeito a alternativa “b” trata-se de errado conceito sobre poder hierárquico. 
 
Cumpre registrar que a questão tratou de matérias constante em edital. 
 
 
É nosso parecer, SMJ. 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 27 de Novembro de 2020 

 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recurso de candidato referente à divulgação do 
Resultado Geral do Concurso Público desta prefeitura, Edital 01/2019. 
 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

  [...] 
 

 

PARECER 

 
O Candidato DEUSDILIO MANOEL TEIXEIRA, n° de inscrição 32218, inscrito no cargo de ADVOGADO PÚBLICO 
MUNICIPAL, enviou recurso solicitando revisão da pontuação alcançada, questionando não ter recebido a pontuação 
da questão nº 34 da Prova de CONHECIMENTOS ESPECIFICOS. 
 
Realizamos nova análise da pontuação, e não constatamos nenhuma falha ou incorreção, sendo:  
 

PROVAS N° DE ACERTOS QUESTÕES 
PONTOS POR 

QUESTÃO 
PONTOS 

ATINGIDOS 
TOTAL 

Português 04 02, 03, 05, 08 2,0 8,0 

70,0 
Conhecimentos Gerais 08 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 2,0 16,0 

Legislação 09 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 2,0 18,0 

Conhecimentos Específicos 07 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40 4,0 28,0 

 
Vale ressaltar que a pontuação das disciplinas tem valores diferentes, sendo que aquele candidato que acertasse 
todas as questões de PORTUGUÊS alcançaria 20 pontos, de CONHECIMENTOS GERAIS alcançaria 20 pontos, de 
LEGISLAÇÃO alcançaria 20 pontos e CONHECIMENTOS ESPECIFICOS alcançaria 40 pontos. 
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Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2019, para devida conferência.  
 

 
 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 27 de Novembro de 2020 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recurso de candidato referente à divulgação do 
Resultado Geral do Concurso Público desta prefeitura, Edital 01/2019. 
 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

  [...] 
 

 

PARECER 

 
A Candidata ÉRIKA FERREIRA SANTOS, n° de inscrição 32712, inscrita no cargo de ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 
DA SAÚDE, enviou recurso solicitando revisão da pontuação alcançada, questionando não ter recebido a pontuação 
correta da Prova de INFORMÁTICA. 

 
Realizamos nova análise da pontuação, e não constatamos nenhuma falha ou incorreção, sendo:  
 

PROVAS N° DE ACERTOS QUESTÕES 
PONTOS POR 

QUESTÃO 
PONTOS 

ATINGIDOS 
TOTAL 

Português 09 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 2,0 18,0 

75,0 
Conhecimentos Gerais 06 11, 12, 14, 17, 18, 19 2,0 12,0 

Legislação 08 21, 22, 23, 25, 26, 27,28, 30 3,0 24,0 

Informática 07 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 3,0 21,0 

 
Vale ressaltar que a candidata marcou duas opções para questão nº 39 e deixou sem assinalar uma resposta para 
questão nº 40. 
 

O Edital previu: 

 

8 – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
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[...] 

 
8.32 Não serão computadas questões não assinaladas na folha de respostas, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 

 
Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2019, para devida conferência.  
 
 

 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 27 de Novembro de 2020 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recurso de candidato referente à divulgação do 
Resultado Geral do Concurso Público desta prefeitura, Edital 01/2019. 
 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

  [...] 
 

 

PARECER 

 
A Candidata LILIANE DO CARMO MOREIRA, n° de inscrição 26948, inscrita no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA PEB I, enviou recurso solicitando revisão das questões nº 27 e 30 da Prova de LEGISLAÇÃO. 
 
Sobre a questão nº 27 a empresa já se manifestou, sendo o recurso indeferido, visto que é claro o tema abortado ser 
concessão de licença ao servidor, prevista em lei e diferente do artigo inicialmente citado.  
 
Na questão nº 30 especificamente aplicada ao cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB I, houve equívoco na 
análise, a questão sofreu alteração em sua versão final. Na alternativa “D” ao invés de constar “A afirmativa III está 
correta”, constou “SOMENTE a afirmativa III está correta”, ao inserir a palavra “Somente”, restringiu como uma 
única afirmativa correta, e na análise apresentada no parecer anterior a afirmativa II também está correta, tornando 
a questão nula, por não apresentar nenhuma alternativa correta. Desse modo a questão deve ser anulada 
 
É nosso parecer, SMJ 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 27 de Novembro de 2020 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recurso de candidato referente à divulgação do 
Resultado Geral do Concurso Público desta prefeitura, Edital 01/2019. 
 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

  [...] 
 

 

PARECER 

 
O Candidato LUCAS RAMOS SILVA, n° de inscrição 26723, inscrito no cargo de AUXILIAR DE APOIO À SAÚDE, enviou 
recurso solicitando revisão da pontuação alcançada, questionando ter feito 79,0 pontos e não 76,0. 
 
Realizamos nova análise da pontuação, e não constatamos nenhuma falha ou incorreção, sendo:  
 

PROVAS N° DE ACERTOS QUESTÕES 
PONTOS POR 

QUESTÃO 
PONTOS 

ATINGIDOS 
TOTAL 

Português 07 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09 3,0 21,0 

76,0 Matemática 09 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 3,0 27,0 

Conhecimentos Gerais 07 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 4,0 28,0 

 
Vale ressaltar que a pontuação das disciplinas tem valores diferentes, sendo que aquele candidato que acertasse 
todas as questões de PORTUGUÊS alcançaria 30 pontos, de MATEMÁTICA alcançaria 30 pontos e CONHECIMENTOS 
GERAIS alcançaria 40 pontos. 
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Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2019, para devida conferência.  
 

 
 
 
 
É nosso parecer, SMJ 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 27 de Novembro de 2020 

 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recurso de candidato referente à divulgação do 
Resultado Geral do Concurso Público desta prefeitura, Edital 01/2019. 
 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

  [...] 
 

 

PARECER 

 
A Candidata MARIA APARECIDA SANTOS, n° de inscrição 34970, inscrita no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL PEI I, enviou recurso solicitando a correção da pontuação alcançada na Prova de CONHECIMENTOS 
ESPECIFICOS, alega ter acertado 07 questões. 
 
Realizamos nova análise da pontuação, e não constatamos nenhuma falha ou incorreção, sendo:  
 

PROVAS N° DE ACERTOS QUESTÕES 
PONTOS POR 

QUESTÃO 
PONTOS 

ATINGIDOS 
TOTAL 

Português 06 01, 02, 05, 06, 08, 10 2,0 12,0 

64,0 
Conhecimentos Gerais 06 11, 12, 14, 18, 19, 20 2,0 12,0 

Legislação 08 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 2,0 16,0 

Conhecimentos Específicos 06 32, 33, 36, 37, 39, 40 4,0 24,0 

 
Vale ressaltar que a pontuação das disciplinas tem valores diferentes, sendo que aquele candidato que acertasse 
todas as questões de PORTUGUÊS alcançaria 20 pontos, de CONHECIMENTOS GERAIS alcançaria 20 pontos, 
LEGISLAÇÃO alcançaria 20 pontos e CONHECIMENTOS ESPECIFICOS alcançaria 40 pontos. 
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Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2019, para devida conferência.  
 

 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 27 de Novembro de 2020 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recurso de candidato referente à divulgação do 
Resultado Geral do Concurso Público desta prefeitura, Edital 01/2019. 
 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

  [...] 
 

 

PARECER 

 
O Candidato VALMIR DOS SANTOS FONSECA, n° de inscrição 26644, inscrito no cargo de MOTORISTA DA SAÚDE, 
enviou recurso questionando que seu nome não se encontra na listagem do Resultado Geral. 
 
Realizamos nova análise e constatamos que o candidato não assinou seu cartão de resposta. 
 
O Edital previu: 

 

8 – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
[...] 
 
8.31 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos das marcações feitas 
incorretamente na folha de respostas 
 
[...] 
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8.33 Não se poderá substituir a folha de respostas por erro do candidato e a ausência de assinatura na 

mesma implicará em sua anulação. 
 

Desse modo, o candidato está eliminado do processo. 
 
Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2019, para devida conferência.  
 

 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


