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Belo Horizonte, 19 de outubro de 2021 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PREFEITURA MUNICIPAL BRAÚNAS/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Prova de Títulos – 
processo seletivo simplificado – Edital 01/2021 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recurso de candidato contra a prova de títulos do 
Processo Seletivo desta prefeitura, Edital 01/2021. 
 
SOBRE 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 BRAÚNAS, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

RECURSO 
 
A Candidata MARIA TEREZINHA GOMES FERREIRA DRUMMOND, n° de inscrição 40768, inscrita no cargo de 
NUTRICIONISTA DO NASF, enviou recurso solicitando revisão da pontuação alcançada: 
 
PARECER 
 
Reanalisando os títulos apresentados temos: 
 
Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

CURSO POS GRADUAÇÃO NUTRIÇÃO CLINICA 404HS 3,0 DEFERIDO 

15,0 

DIPLOMA TECNICO NUTRIÇÃO 0,0 INDEFERIDO: Não atendeu o item 8.1.2. do edital 01/2021 

CURSO APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NOS NUCLEOS 
DE APOIO A SAUDE A FAMILIA 180HS 

2,0 DEFERIDO 

CURSO ALEITAMENTO MATERNO 60HS 2,0 DEFERIDO 

CURSO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 60H 2,0 DEFERIDO 

CURSO PSICULTURA 52HS 0,0 INDEFERIDO: Não atendeu o item 8.1.2.10 A do edital 01/2021 

CURSO ASSOCIATIVISMO/COOPERATIVISMO 0,0 INDEFERIDO: Não atendeu o item 8.1.2.10 A do edital 01/2021 

TEMPO DE SERVIÇO PM BELO ORIENTE (02 ANOS 10 MESES) 2,0 DEFERIDO 

TEMPO DE SERVIÇO PM BRAUNAS (03 ANOS 04 MESES) 4,0 DEFERIDO 

 
É nosso parecer, SMJ 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 19 de outubro de 2021 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PREFEITURA MUNICIPAL BRAÚNAS/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Prova de Títulos – 
processo seletivo simplificado – Edital 01/2021 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recurso de candidato contra a prova de títulos do 
Processo Seletivo desta prefeitura, Edital 01/2021. 
 
SOBRE 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 BRAÚNAS, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

RECURSO 
 
A Candidata EISLANE ALVES FERREIRA MARQUES, n° de inscrição 40747, inscrita no cargo de ORIENTADOR 
SOCIAL/COORDENADOR, enviou recurso que em resumo solicita a revisão da pontuação alcançada, em relação aos 
cursos do Ministério da Cidadania: 
 
PARECER 
 
Reanalisando os títulos apresentados temos:  
 
Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

CURSO DIGITAÇÃO INFORMATICA BASICA 70HS 0,0 INDEFERIDO: Não atendeu o item 8.1.2.10 A do edital 01/2021 

16,0 

CURSO INFORMATICA 60HS 0,0 INDEFERIDO: Não atendeu o item 8.1.2.10 A do edital 01/2021 

CURSO PROTEÇÃO SOCIAL NO SUAS A INDIVIDUOS E FAMILIAS EM 
SITUAÇÃO DE VIOLENCIA E OUTRAS VIOLAÇÕES DE DIREIROS 40HS 

2,0 DEFERIDO 

CURSO MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO 40HS 2,0 DEFERIDO 

CURSO ORIENTADOR SOCIAL NO CRAS 40HS 2,0 DEFERIDO 

CURSO ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO DO IDOSO 40HS 2,0 DEFERIDO 

CURSO ECA 40HS 2,0 DEFERIDO 

CURSO ASSISTENCIA SOCIAL REABILITAÇÃO COM DEPENDENTES QUIMICOS 
40HS 

2,0 DEFERIDO 

CURSO LEI ORGANICA DA ASSISTENTE SOCIAL 40HS 2,0 DEFERIDO 

CURSO CRAS E CREAS ASSISTENTE SOCIAL NAS POLITICAS PUBLICAS 40HS 2,0 DEFERIDO 

 
É nosso parecer, SMJ 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 19 de outubro de 2021 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PREFEITURA MUNICIPAL BRAÚNAS/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Prova de Títulos – 
processo seletivo simplificado – Edital 01/2021 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recurso de candidato contra a prova de títulos do 
Processo Seletivo desta prefeitura, Edital 01/2021. 
 
SOBRE 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 BRAÚNAS, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

RECURSO 
 
O Candidato HENRIQUE AUDEBERT MARQUES DELAGE, n° de inscrição 40610, inscrito no cargo de ODONTÓLOGO -
PBS, enviou recurso que em resumo discorda dos critérios de avaliação dos títulos, que considera a pontuação 
elevada para alguns deles, e informa que enviou notificação aos órgãos de fiscalização.  
 
PARECER 
 
O edital do Processo Seletivo fez constar: 

12 – DA IMPUGNAÇÃO DESTE EDITAL 

12.1 Este Edital poderá ser impugnado no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação de seu extrato no Jornal 

local (Diário Oficial do Estado – “Jornal Minas Gerais”). 

12.2 A apresentação de impugnação e a solução respectiva obedecerão às mesmas regras estabelecidas no item 11 deste Edital. 

 
O edital foi publicado em 30/06/2021, e não houve qualquer recurso contra essa etapa.  
 
Vale ressaltar ainda: 
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O edital é regra entre as partes e não cabe nova interpretação, visto que quando da divulgação do mesmo não 
houveram questionamentos ou recursos de forma tempestiva que pudessem direcionar para o pedido do 
recorrente:  
 

EMENTA ADMINISTRATIVO. PÓS-GRADUAÇÃO. DOUTORADO. EXIGÊNCIA DO EDITAL. MESTRADO. TITULAÇÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO 
AO EDITAL. OBSERVÂNCIA. SENTEÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O ordenamento jurídico pátrio adota, em tema de concurso público, o 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a administração pública quanto para os candidatos que 
se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas. A apelante, de forma manifesta, não observou os requisitos do 
edital. 2. O Superior Tribunal de Justiça bem indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade 
dos certames: "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração 
quanto os candidatos. (...)" (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012). 3. A jurisprudência deste 
Tribunal está alinhada com a jurisprudência do STJ: ... II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "o edital é a lei do 
concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio 
da vinculação ao edital" (AgRg no REsp 1307162/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 05/12/2012). III - Faz jus o impetrante 
aos valores referentes ao vencimento do Professor Adjunto que detenha à titulação de Mestre, estando esses valores expressamente fixados no edital e 
tendo por meio de documentos comprovado tal títulos. IV - Em sede de remessa oficial, verifica-se estar devidamente comprovada a titulação em Mestre 
pela apresentação da declaração da Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, que 
atesta ter defendido Dissertação de Mestrado intitulada "Produção de Biodiesel Metílico Utilizado Óleo Residual de Fritura Via Ultrassom", em 
04/04/2012. V - Recurso de apelação e remessa oficial aos quais se nega provimento. (AMS 0005557-69.2011.4.01.3701, JUÍZA FEDERAL MARIA DA PENHA 
GOMES FONTENELE MENESES (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 10/07/2017). Vide também: (AC 1005542-74.2015.4.01.3400, JUIZ FEDERAL CÉSAR 
CINTRA JATAHY 
FONSECA (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 10/12/2019) e (AC 0005656-06.2010.4.01.3400, DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, 
TRF1 - QUINTA TURMA, e - D J F 1 1 4 / 0 6 / 2 0 1 9 ) . 4. Negado provimento à remessa oficial e à apelação. ACÓRDÃO Decide a Sexta Turma do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, à unanimidade, negar provimento à remessa oficial e à apelação, nos termos do voto do Relator. Brasília, 22 de junho de 
2020. JOÃO BATISTA MOREIRA Desembargador Federal – Relator 

 
E ainda: 
 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DA ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONÁUTICA. ALTERAÇÃO NAS NORMAS DO 
EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DAS PROVAS. ILEGALIDADE.  Ação mandamental impetrada com o intuído de participar dos exames complres das etapas 
finais do concurso para o Curso de Formação de Sargento, turma “B”, por ter sido classificado dentro das vagas ofertadas pela Escola de Especialistas da 
Aeronáutica. Liminar deferida. Participação do impetrante, com aprovação final, no curso. O edital é a norma interna que rege o concurso, à qual devem 
obediência tanto a Administração como os candidatos que participam do certame em referência, não se admitindo alterações posteriores, 
principalmente, em flagrante prejuízo aos candidatos. Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
(TRF-5 MAS: 82858 CE 0028555-80.2002.4.05.000, Relator: Desembargador Federal Francisco Wildo, Data de Julgamento: 16/12/2004, primeira Turma, 
Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça – Data: 01/02/2005 – Página: 344 – nº 22 – Ano: 2005) 

 
A solicitação do candidato em reanalisar os títulos apresentados pelos candidatos, levando em consideração nova premissa, vai 
contra as regras previstas no edital no qual todos os candidatos se submeteram: 

7 – OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES 

7.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá 
alegar desconhecimento. 

 
Pois bem, o recurso do candidato deve ser considerado intempestivo, visto que o questionamento se trata dos 
critérios definidos antecipadamente, e amplamente divulgados.  
 
É nosso parecer, SMJ 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 


