
 

Belo Horizonte, 10 de maio de 2019. 

 
À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE CAMBUÍ/MG 

 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Aplicação de Provas – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recurso de candidato referente à Aplicação de Provas do 
Concurso Público desta prefeitura, Edital 01/2018. 
 

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. 

 

PARECER 

 
A Candidata MILVA LUCIA DE MELO OLIVEIRA, inscrita no cargo de FARMACÊUTICO através do nº 3312, apresentou 
recurso solicitado o cancelamento da prova, em resumo que houve algazarra durante a aplicação de provas, 
prejudicando os demais candidatos. 
 
O Recurso não merece prosperar: 
 
Na ata lavrada pelo(a) Sr(a) Fiscal constam três apontamentos. Nenhum deles anota "cola", balburdia ou algazarra. 
Tanto que nenhum dos demais candidatos em sala de aula solicitou registro de fatos à ensejar suspeita de tratamento 
isonômico. Foi solicitado apenas por um dos candidatos que anotasse em Ata que duas candidatas estavam 
conversando, mas não foi confirmado pelo fiscal, ou ainda outros candidatos, tanto durante ou depois da realização das 
provas.  
 
Por isso, considera-se que a prova, naquela sala, foi aplicada em condições normais sem prejuízo a nenhum dos 
candidatos. 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


