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Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021 

 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA/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 

 

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 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); 

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 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 CARBONITA, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

RECURSO E PARECER 

 
A Candidata ADRIANA ANICETO VENTURA, n° de inscrição 36831, inscrita no cargo de SERVENTE ESCOLAR, enviou 
recurso solicitando que fosse revisto os critérios de desempate.  
 
Conforme verificado os critérios de desempate foram cadastrados de forma equivocada, alterando a ordem entre 
CONHECIMENTOS GERAIS e PORTUGUÊS. O resultado será atualizado. 
 
 
 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA/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 

 

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 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); 

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 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 CARBONITA, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

RECURSO E PARECER 

 
A Candidata ANA PAULA FERNANDES CORDEIRO, n° de inscrição 37644, inscrita no cargo de PSICÓLOGO, enviou 
recurso solicitando que fosse revisto a folha de respostas, por descordar da pontuação alcançada. 
 
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 08 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10 3,0 24,0 

61,00 Conhecimentos Gerais 07 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 3,0 21,0 

Conhecimentos Específicos 04 22, 26, 27, 30 4,0 16,0 

 
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 CONHECIMENTOS GERAIS alcançaria 30 pontos e de 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS alcançaria 40 pontos.  
 
Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2019, para devida conferência.  
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É nosso parecer, SMJ 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021 

 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA/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 

 

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 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); 

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 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 CARBONITA, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

RECURSO E PARECER 

 
A Candidata FRANCIELLE DE LOURDES SOUZA FONSECA, n° de inscrição 36052, inscrita no cargo de TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM, enviou recurso solicitando que fosse revisto os critérios de desempate.  
 
Conforme verificado os critérios de desempate foram cadastrados de forma equivocada, alterando a ordem entre 
CONHECIMENTOS GERAIS e PORTUGUÊS. O resultado será atualizado. 
 
 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA/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 

 

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 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); 

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 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 CARBONITA, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

RECURSO E PARECER 

 
A Candidata GISELE CAITANO DE MACEDO, n° de inscrição 36399, inscrita no cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, 
enviou recurso solicitando que fosse revisto a folha de respostas, pois não constava a pontuação no RESULTADO 
GERAL. 
 
Realizamos análise da folha de respostas, e constatamos que não havia sido corrigida. A mesma foi atualizada no 
sistema e o Resultado atualizado.  
 
Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2019, para devida conferência.  
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É nosso parecer, SMJ 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021 

 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA/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 

 

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 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); 

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 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 CARBONITA, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

RECURSO E PARECER 

 
A Candidata MARIA DOS ANJOS VENTURA CORDEIRO, n° de inscrição 35932, inscrito no cargo de PROFESSOR PI, 
enviou recurso solicitando que fosse revisto os critérios de desempate.  
 
Conforme verificado os critérios de desempate foram cadastrados de forma equivocada, alterando a ordem entre 
CONHECIMENTOS GERAIS e PORTUGUÊS. O resultado será atualizado. 
 
 
 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021 

 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA/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 

 

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 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); 

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 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 CARBONITA, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

RECURSO E PARECER 

 
A Candidata TEREZINHA DO AMARAL, n° de inscrição 36204, inscrita no cargo de PROFESSOR, enviou recurso 
solicitando que fosse revisto a folha de respostas, em relação a questão nº 13. 
 
Realizamos nova análise da pontuação, e não constatamos nenhuma falha ou incorreção, sendo a resposta marcada 
devidamente lançada.  
 
Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2019, para devida conferência.  
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É nosso parecer, SMJ 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA/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 

 

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 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); 

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 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 CARBONITA, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

RECURSO E PARECER 

 
A Candidata VIVIA APARECIDA MACEDO MARTINS, n° de inscrição 36104, inscrita no cargo de EDUCADOR SOCIAL, 
enviou recurso solicitando que fosse revisto os critérios de desempate.  
 
Conforme verificado os critérios de desempate foram cadastrados de forma equivocada, alterando a ordem entre 
CONHECIMENTOS GERAIS e PORTUGUÊS. O resultado será atualizado. 
 
 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


