
Belo Horizonte, 19  Janeiro de 2021 

À  
Comissão de Concurso Público 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABORNITA/MG 

Referente: Parecer de Recurso Administra1vo – Resultado Final – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

Prezados Senhores. 

Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recurso de candidato referente à divulgação do 
Resultado Final do Concurso Público desta prefeitura, Edital 01/2019. 

SOBRE EDITAL 

10 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE 

1. A classificação final dos candidatos será ordenada por cargo, em ordem decrescente, de acordo com o total 
de pontos ob1dos nas provas Obje1va de Múl1pla Escolha. 

2. Para efeito de desempate entre os candidatos aprovados com a mesma pontuação, inclusive os portadores 
de necessidades especiais, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

a) Tiver idade mais elevada, até a data de divulgação do Resultado Final (em ordem de classificação), 
dentre aqueles que tenham idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos (parágrafo único do arBgo 27 
da lei Federal nº 10.741, de 01/10/2003 - Estatuto do Idoso); 

b) Ob?ver o maior número de pontos na Prova Específica, se houver; 
c) Ob?ver o maior número de pontos na prova de Português; 
d) Ob?ver o maior número de pontos na prova de Conhecimentos Gerais; 
e) Tiver idade mais elevada, até a data de divulgação do Resultado Final, dentre aqueles que tenham idade 

inferior a 60 (sessenta) anos. 

  
PARECER 

A Candidata MARIA DA CONCEIÇÃO LEMOS, n° de inscrição 35360, inscrita no cargo de PROFESSOR I enviou recurso 
solicitando que fosse revisto os critérios de desempate. 

Conforme verificado nos critérios de desempate, o item 10.2 letra a), não foi atribuído ao resultado, erro 
este corrigido e atualizado no resultado final.  

É nosso parecer, SMJ 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

Página  de  1 3



Belo Horizonte, 19  Janeiro de 2021 

À  
Comissão de Concurso Público 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABORNITA/MG 

Referente: Parecer de Recurso Administra1vo – Resultado Final – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

Prezados Senhores. 

Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recurso de candidato referente à divulgação do 
Resultado Final do Concurso Público desta prefeitura, Edital 01/2019. 

SOBRE EDITAL 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 [...] 
  

11.5 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. 

PARECER 

A Candidata ANA MARIA CARVALHO BARROSO, n° de inscrição 36493, inscrita no cargo de MONITOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL, enviou recurso solicitando revisão da prova de conhecimentos gerais, alegando 07 acertos na mesma.  

Conforme previsto no edital, o prazo para envio dos recursos contra resultado geral finalizou no dia 31/12/2021, 
devendo ser considerados intempes1vos.  

Porém a análise foi realizada e não constatamos nenhuma falha ou incorreção.  

Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2019, para devida conferência.  

Página  de  2 3



 

É nosso parecer, S.M.J. 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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