
 

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2016. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA DE BICAS/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final – 
Concurso Público – Edital 01/2016 

 
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 01/2016. 
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

SOBRE EDITAL 

 
XI – 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 BICAS, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

RECURSO 

 
O candidato DANIEL GOMES MARCONATO, n° de inscrição 10284, inscrito no cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS 
enviou recurso solicitando a revisão da pontuação alcançada e espelho de sua folha de resposta. 
 
Realizamos nova análise da pontuação do candidato, e não constatamos nenhuma falha ou incorreção, sendo:  
 

PROVAS 
N° DE 

ACERTOS 
QUESTÕES 

PONTOS POR 
QUESTÃO 

TOTAL 

Português 05 01,02,05,09,10 3,0 

70,00 Conhecimentos Gerais  09 11,12,13,14,15,16,17,18,20 3,0 

Específica 07 22,24,26,27,28,29,30 4,0 

 



 

Apresentamos cópia do da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2016, para devida conferência. Vale ressaltar que o candidato deixou de marcar as questões 03 
e  07 da sua folha de responda, zerando sua pontuação nas questões.  
 

 
 
Das provas práticas, de acordo com a Retificação 02:  

VIII – DAS PROVAS 
 
[...] 

1.2.1 A Prova Prática para o cargo de Operador de Máquinas constará de execução de manobra com 
equipamento, a ser definido no ato da prova, disponibilizado num canteiro de obras e será avaliada por 
profissional competente, consumando em Laudo de Avaliação Técnica, que verificará a capacidade prática do 



 

candidato no exercício e desempenho das tarefas do cargo, segundo sua categoria profissional.  

 1.2.1.1 A Prova Prática valerá 100 (cem) pontos e o candidato será considerado aprovado se obtiver, no 
mínimo, 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos. 

1.2.1.2 O candidato que não atingir 50% (cinqüenta por cento) será eliminado do Concurso.  
 
Assim a pontuação comtempla tanto a prova objetiva quanto a prova prática. 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
Atenciosamente, 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 



 

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2016. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA DE BICAS/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final – 
Concurso Público – Edital 01/2016 

 
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 01/2016. 
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

SOBRE EDITAL 

 
XI – 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 BICAS, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

RECURSO 

 
O candidato JHONATHAN LEONNON CUSTODIO, n° de inscrição 11263, inscrito no cargo de MOTORISTA enviou recurso 
solicitando a revisão da pontuação alcançada e espelho de sua folha de resposta. 
 
Realizamos nova análise da pontuação do candidato, e não constatamos nenhuma falha ou incorreção sendo:  
 

PROVAS 
N° DE 

ACERTOS 
QUESTÕES 

PONTOS POR 
QUESTÃO 

TOTAL 

Português  04 01,03,05,10 3,0 

60,00 Conhecimentos Gerais  08 11,12,13,14,15,17,18,20 3,0 

Específica 06 21,25,26,27,28,29 4,0 

 
Apresentamos cópia do da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2016, para devida conferência.  



 

 

 
 

Quanto a prova prática para o cargo de motorista, divulgamos no site um aviso no qual cancela essa etapa do processo. 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
Atenciosamente, 

 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2016. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA DE BICAS/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final – 
Concurso Público – Edital 01/2016 

 
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 01/2016. 
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

SOBRE EDITAL 

 
XI – 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 BICAS, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

RECURSO 

 
O candidato JORGE MOREIRA MACONATO, n° de inscrição 10343,  inscrito no cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS 
enviou recurso solicitando a revisão da pontuação alcançada e espelho de sua folha de resposta. 
 
Realizamos nova análise da pontuação do candidato, e não constatamos nenhuma falha ou incorreção sendo:  
 

PROVAS 
N° DE 

ACERTOS 
QUESTÕES 

PONTOS POR 
QUESTÃO 

TOTAL 

Português   03 01,05,07 3,0 

52,00 Conhecimentos Gerais  05 15,16,17,18,19 3,0 

Específica 07 22,24,25,27,28,29,30 4,0 

 
Apresentamos cópia do da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2016, para devida conferência. 



 

 

 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
Atenciosamente, 

 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2016. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA DE BICAS/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final – 
Concurso Público – Edital 01/2016 

 
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 01/2016. 
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

SOBRE EDITAL 

 
XI – 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 BICAS, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

RECURSO 

 
O candidato LUCAS MACHADO PEREIRA, n° de inscrição 10226,  inscrito no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO enviou 
recurso solicitando a revisão da pontuação alcançada e espelho de sua folha de resposta. 
 
Realizamos nova análise da pontuação do candidato, e não constatamos nenhuma falha ou incorreção, sendo:  
 

PROVAS 
N° DE 

ACERTOS 
QUESTÕES 

PONTOS POR 
QUESTÃO 

TOTAL 

Português   08 01,02,05,08,07,09,10 3,0 

71,00 
Matemática  04 11,12,13,15 3,0 

Conhecimentos Gerais 05 16,17,18,19,20 3,0 

Informática 05 22,23,26,27,28 4,0 

 



 

Apresentamos cópia do da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2016, para devida conferência. 
 

 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
Atenciosamente, 

 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

 
Belo Horizonte, 26 de agosto de 2016. 

 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA DE BICAS/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final – 
Concurso Público – Edital 01/2016 

 
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 01/2016. 
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

SOBRE EDITAL 

 
XI – 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 BICAS, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

RECURSO 

 
A candidata MARIA SORAIA GOMES MARCONATO, n° de inscrição 10335, inscrito no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS enviou recurso solicitando a revisão da pontuação alcançada e espelho de sua folha de resposta. 
 
Realizamos nova análise da pontuação da candidata, e não constatamos nenhuma falha ou incorreção sendo:  
 

PROVAS 
N° DE 

ACERTOS 
QUESTÕES 

PONTOS POR 
QUESTÃO 

TOTAL 

Português 05 01,03,05,07,10 3,0 

77,00 Matemática  08 11,14,15,15,17,18,19,20 3,0 

Conhecimentos Gerais 09 21,22,23,24,25,26,27,29,30 4,0 

 
 



 

Segue cópia do espelho de Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2016, para devida conferência.  
 

 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
Atenciosamente, 

 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2016. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA DE BICAS/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final – 
Concurso Público – Edital 01/2016 

 
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 01/2016. 
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

SOBRE EDITAL 

 
XI – 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 BICAS, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

3. Os recursos deverão ser preenchidos em formulário específico (modelo constante do ANEXO III deste Edital) e 
poderá ser encaminhado pelo próprio recorrente ou por procurador, o qual deverá apresentar no ato o 
instrumento legal de procuração, da seguinte forma: 

a) mediante protocolo, diretamente na Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS, situada à Praça Raul 
Soares, 20, Centro, BICAS/MG – CEP: 36.600-000, no horário de expediente; ou diretamente na sede da ELO 
ASSESSORIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA, situada à Rua ilmenita, 220 – sala 201, bairro Camargos, CEP: 
30.520-060, Belo Horizonte/MG; 

b) através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR (averiguando-se sua tempestividade pela data 
da postagem), endereçado à ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA, situada à Rua ilmenita, 220 – 
sala 201, bairro Camargos, CEP: 30.520-060, Belo Horizonte/MG. No envelope, na parte frontal, deverá 
constar: Referente Recurso Administrativo – Concurso Público – Edital nº 01/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BICAS, nº de inscrição, nome completo e cargo pleiteado; 

c) por meio eletrônico, mediante e-mail para contato@eloassessoriaeservicos.com.br(averiguando-se sua 
tempestividade pela data do envio), contendo a seguinte identificação: Referente Recurso Administrativo – 



 

Concurso Público – Edital nº 01/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS. 

4. A anulação de qualquer questão, seja por recurso administrativo ou decisão judicial, resultará em benefício de 
todos os candidatos, ainda que estes não tenham recorrido ou ingressado em juízo. 

5. Os recursos deverão ser preenchidos em formulário específico (modelo constante do ANEXO III deste Edital). 

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. 

7. Os recursos interpostos serão decididos em única instância. 
 

RECURSO 

 
O candidato LUCAS MACHADO PEREIRA, n° de inscrição 10226, inscrito no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO enviou 
recurso solicitando a revisão da questão 24 – Prova de Informática n°10. 
 
Conforme previsto no Edital do concurso, os recursos seriam decididos em única instância, não cabendo nova análise. 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
Atenciosamente, 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2016. 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA DE BICAS/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final – 
Concurso Público – Edital 01/2016 

 
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 01/2016. 
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

SOBRE EDITAL 

 
XI – 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 BICAS, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

RECURSO 

 
Os candidatos LUCAS MACHADO PEREIRA, n° de inscrição 10226, inscrito no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO e 
THEREZA CHISTINA BARBOSA,  n° de inscrição 12362, inscrita no cargo de FISCAL  POSTURA, enviaram recurso 
solicitando a revisão da questão 29 – Prova de Informática n°10.  
 
No dia da realização das provas, foi orientado pelos Coordenadores a todas as salas, que fizessem a alteração das 
alternativas para sequência correta, fato esse registrado em ata.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
Atenciosamente, 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2016. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA DE BICAS/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final – 
Concurso Público – Edital 01/2016 

 
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 01/2016. 
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

SOBRE EDITAL 

 
XI – 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 BICAS, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

RECURSO 

 
O candidato VALDECI SUPIMPA FRANÇA, n° de inscrição 11395, inscrito no cargo de CARPINTEIRO enviou recurso 
solicitando a revisão do resultado, pois consta como ausente no certame. 
 

Verificados os registros e documentos nesta empresa constatou-se o seguinte: 

 

1. Consta assinatura do candidato-recorrente na folha de presença na sala de provas. 

2. Não há gabarito, com sua identificação pessoal preenchido e assinado. 

3. Contudo, consta um gabarito de terceira pessoa, com assinatura do candidato recorrente. 

4. A ata lavrada na sala de aula consta este fato. 

 

Pois bem: 



 

 

No Edital do certame consta: 

 

20. É de responsabilidade exclusiva do candidato a conferência do material recebido no momento da 
prova. Deve ser verificada a compatibilidade do Caderno de Questões com o cargo escolhido no momento 
da inscrição, falhas de impressão e dados pessoais impressos em todos os documentos recebidos. 

 

21. Caso seja verificado algum erro ou defeito de impressão no Caderno de Questões, o candidato deve 
solicitar sua imediata substituição, sendo de sua inteira responsabilidade prejuízos decorrente da não 
solicitação imediata de substituição. 

 

(...) 

 

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

(...) 

36.    Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

 

(...) 

 

h.       Não devolver a folha de respostas recebida. 

 

Em concurso público, para evitar qualquer possibilidade de fraude, a folha de respostas é previamente identificada com 
os dados pessoais do candidato. Não é impossível erros de impressão, também não é impossível que durante a 
realização das provas uma pessoa receba cartão de respostas que não lhe pertença, tudo isso, verificado durante a 
realização da prova é sanável. 

 

Neste concurso, o Edital previu ser ônus do candidato a conferência dos seus dados nos documentos com vistas à evitar 
prejuízos à eles próprios. Vê-se no caso concreto que o candidato recebeu folha de respostas com identificação de 
outrem, não fez a conferência que lhe era atribuída. 

 

Em que pese o equívoco, era de responsabilidade dele (candidato) conferir o material e acusar o equívoco, ao invés 
disso preencheu e assinou documento de terceiro. 

 

Sendo assim, deve se considerar sua culpa exclusiva pelo fato e, reconhecer que o candidato não devolveu sua folha de 
respostas, considerando como sua aquela que continha impressos seus dados pessoais. 

 

Portanto, pela aplicação dos itens 20 e 33 (h.) do Edital, forçosa a sua exclusão do certame. 

 
É nosso parecer, SMJ 
 
Atenciosamente, 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 
 


