
 

  Belo Horizonte, 20 de Dezembro de 2019. 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito 
Oficial Concurso Público – Edital 01/2019 

 
Prezados Senhores. 
 
O candidato JULIMBERG SOARES DE SOUZA, inscrição nº 20255, no cargo de AGENTE DE COMBATE A 
ENDEMIAS (AGUAS FORMOSAS), apresentou recurso contra parecer sobre os recursos. 
 
SOBRE O EDITAL: 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1 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 nomenclatura da função; 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); 
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. 

11.2 Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 02 (dois) 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. 

[...] 

11.6 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. 

11.7 Os recursos interpostos serão decididos em única instância. 

 
PARECER:  
 
O Recurso foi protocolado no dia 19/12/2019, devendo ser considerado intempestivo, visto que o parecer 
foi emitido em 16/12/2019 e o prazo de recurso ter finalizado em 18/12/2019. 
 
Ainda os Pareceres são emitidos em única instância, não cabendo nova análise. 
 
É nosso parecer, S.M.J. 

 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


