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Belo Horizonte, 13 de novembro de 2020. 
 

À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ/MG 

 
Referente: Pareceres de Recursos Administrativos – Resultado Final – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

 
 

SOBRE OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

 
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 DORES DO INDAIÁ, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 
 

SOBRE OS TÍTULOS: 
 
 

9 – DAS PROVAS 
 

[…] 

9.1.2 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será aplicada SOMENTE para os seguintes cargos: ASSISTENTE SOCIAL, CIRURGIÃO 
DENTISTA DO PSF, CONTADOR MUNICIPAL, CONTROLE INTERNO, ENFERMEIRO, ENFERMEIRO PSF, FARMACÊUTICO, MÉDICO 
GENERALISTA, MÉDICO VETERINÁRIO, NUTRICIONISTA (EDUCAÇÃO), NUTRICIONISTA (SAÚDE), PEDAGOGO, PROFESSOR PEB I, 
PROFESSOR PEB II ARTE, PROFESSOR PEB II CIÊNCIAS, PROFESSOR PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR PEB II ENSINO 
RELIGIOSO, PROFESSOR PEB II GEOGRAFIA, PROFESSOR PEB II HISTÓRIA, PROFESSOR PEB II LÍNGUA INGLESA, PROFESSOR PEB II 
LÍNGUA PORTUGUESA, PROFESSOR PEB II MATEMÁTICA, PSICÓLOGO, PSICÓLOGO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SUPERVISOR 
PEDAGÓGICO, TESOUREIRO MUNICIPAL, sendo: 

 

Título 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS)  

VALOR MÁXIMO 

(PONTOS)  

Pontuação para no mínimo 12 meses de experiência em SERVIÇOS PÚBLICOS que esteja vinculado diretamente ao cargo 

escolhido. 
1.0  

10,0 

Aprovação em CONCURSOS PÚBLICOS na área. Comprovação: Declaração em papel timbrado da instituição.  1,0 

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”, realizado em 

instituição reconhecida pelo MEC e/ou pelo CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, com carga horária mínima de 360 

horas. 

1,0 

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” (MESTRADO), 

realizado em instituição reconhecida pelo MEC e/ou pelo CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 
2,0 

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” (DOUTORADO), 

realizado em instituição reconhecida pelo MEC e/ou pelo CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 
3,0 

9.1.2.1 Os títulos poderão ser somados concomitantemente até o limite de 10 (dez) pontos e somente serão considerados aqueles que 
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forem compatíveis com o cargo optado pelo candidato. 

9.1.2.2 A pontuação para tempo de serviço é mínima de 1 (um) ano (sem interrupção) para cada título informado, podendo ser somados a 
outros meses sobressalentes. Será considerada apenas uma contagem de tempo por período, não sendo aceito atividades 
desenvolvidas de forma concomitante. 

9.1.2.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, com a 
descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II deste edital. 

9.1.2.4 As declarações/certidões especificadas no item 9.1.2.3, deverão ser em papel timbrado pelo órgão emissor e assinadas por 
profissional competente original ou cópia autenticada. 

9.1.2.5 O descumprimento do item anterior implicará na não aceitação do Título apresentado. 

9.1.2.6 Estágios Curriculares não pontuam como titulação.  

9.1.2.7 Os títulos referentes a aprovação em concurso público, deverão ser comprovados através de Declaração em papel timbrado da 
instituição original ou cópia autenticada. 

9.1.2.8 Caso a instituição no qual o candidato tenha prestado o Concurso Público tenha encerrado suas atividades, será aceito declaração 
original do setor de RH do órgão público que realizou o concurso público acompanhada de parte da listagem que apresenta a 
identificação do candidato, certificando que o candidato supra foi aprovado no referido concurso. 

9.1.2.9 Os títulos referentes a cursos de especialização em nível de PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” deverão constar a carga horária 
mínima exigida ou acompanhar declaração ou atestado da Instituição que a mencione, sendo desconsiderados aqueles que se 
fizerem omitir.  

9.1.2.10 A conclusão de curso, para efeito de pontos em títulos, deverá ocorrer, no máximo, até o último dia de apresentação dos títulos, 
sendo desconsiderada aquela que ocorrer após. 

9.1.2.11 Os títulos, devem ser apresentados através de original ou cópia autenticada. A cópia apresentada não será devolvida em hipótese 
alguma e não será considerada, para efeito de pontuação, a cópia que não esteja autenticada. 

9.1.2.12 Os títulos deverão ser encaminhados via postal, endereçados à ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA., sediada à Rua 
Ilmenita, 220 – sala 203, bairro Camargos, CEP: 30.520-060, Belo Horizonte, Minas Gerais, postados, impreterivelmente, até a data 
estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO VII deste Edital), através dos Correios por meio de Aviso de 
Recebimento – AR (averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem). 

9.1.2.13 Não serão computados para efeito de prova de títulos:  
 

a) Títulos não correspondentes as funções do cargo concorrido.  
b) Títulos encaminhados via fax ou correio eletrônico ou fora do prazo estabelecido. 
c) Títulos protocolados ou postados em data posterior à preestabelecida. 
d) Títulos de experiência que não apresentarem as atribuições desenvolvidas. 

9.1.2.14 Quando da entrega dos títulos, o candidato deverá fazer acompanhar a Ficha Informativa de Títulos, conforme modelo constante 
do ANEXO V deste Edital, devidamente preenchida, juntamente com uma cópia do comprovante de residência. 

9.1.2.15 Somente serão avaliados os títulos dos candidatos que obtiverem a pontuação mínima exigida na Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha.  

9.1.2.16 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado quando traduzido para a Língua Portuguesa por 
tradutor juramentado. 

9.1.2.17 A avaliação dos títulos é de competência da empresa organizadora do Concurso Público. 

[...] 

9.1.5.18 Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento das regras deste edital. 

 
Analisando os recursos apresentados pelos candidatos temos: 

 
 
PARECER 

 
A Candidata ADRIANA KÁSSIA DE AZEVEDO, n° de inscrição 34009, inscrita no cargo de PROFESSOR PEB I, enviou recurso em 
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resumo questionando a avaliação de títulos e consequentemente a colocação no resultado final. 
 
Analisando os títulos apresentados temos:  

 
Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

DIPLOMA LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 0,0 INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2 - do edital 01/2019. 

1,0 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - 
ESPECIALIZAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA- 640H 

1,0 DEFERIDO 

TEMPO DE SERVIÇO - INSSC – DIVINOPOLIS - INSTITUIÇÃO 
PRIVADA 

0,0 INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2 - do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - ESCOLA PARTICULAR DORENSE LTDA 
INSTITUIÇÃO PRIVADA 

0,0 INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2 - do edital 01/2019. 

 
Conforme previsto no edital e suas retificações seria aceito os títulos relacionados ao serviço público, desse modo a 
candidata faz jus a 1 (um) ponto conforme demonstrado acima. 
 
É nosso parecer S.M.J. 

 
 

PARECER 
 

O Candidato ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES, n° de inscrição 36210, inscrito no cargo de PROFESSOR PEB II EDUCAÇÃO 
FÍSICA, enviou recurso em resumo questionando o tempo de serviço apresentado e a aprovação em concurso público.  
 
Analisando os títulos apresentados temos: 

 
Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO 
INDAIÁ – E.E. DR. ZACARIAS - SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDAS 

0,0 INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do edital 

0,0 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – 
PREFEITURA DE DORES DO INDAIÁ - PROFESSOR PEB 
EDUCAÇÃO FÍSICA – DIARIO OFICIAL 

0,0 INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.7 do edital. 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – 
PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS - PROFESSOR PEB EDUCAÇÃO 
FÍSICA – DIARIO OFICIAL 

0,0 INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.7 do edital. 

 
O candidato não apresentou as descrições das atividades na comprovação de tempo de serviço, bem como não apresentou 
as declarações de aprovação em concurso nos termos previstos no edital e suas retificações. 
 
É nosso parecer S.M.J. 
 

 
PARECER 

 
A Candidata AMANDA ALVES DE SOUSA DUTRA, n° de inscrição 32836, inscrita no cargo de ASSISTENTE SOCIAL, enviou 
recurso em resumo questionando o tempo de serviço apresentado e as três aprovações em concurso público.  
 
Analisando os títulos apresentados temos: 

 
Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ – ASSISTENTE SOCIAL – REIS E 

1,0 DEFERIDO 4,0 
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Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

REIS 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA – ESPECIALISTA 
EM EDUCAÇÃO I - ASSISTENTE SOCIAL DE APOIO À EDUCAÇÃO 
– FUNDEP 

1,0 DEFERIDO 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ – 
CONTRATO ADMINISTRATIVO – EDUCADORA SOCIAL – COM AS 
ATRIBUIÇÕES  

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – 
PREFEITURA DE CEDRO DO ABAETÉ – ASSISTENTE SOCIAL  

1,0 DEFERIDO 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ 
ASSISTENTE SOCIAL – SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES  

0,0 INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do edital. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO 
ABAETÉ - ASSISTENTE SOCIAL – SEM DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

0,0 INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do edital. 

 
A candidata apresentou Atestado de tempo de serviço de Abaeté com a descrição das atividades desenvolvidas, informando 
o tempo de 1 ano, 11 meses e 20 dias, sendo atribuído um ponto pelo tempo decorrido. Sobre a experiência apresentada 
também em Abaeté e Cedro do Abaeté, não foram enviadas as atribuições devidas, conforme previsto no item 9.1.2.13 (d) do 
edital e suas retificações. 
 
É nosso parecer S.M.J. 

 
 

PARECER 
 

A Candidata CAMILA DE SOUZA REZENDE, n° de inscrição 35045, inscrita no cargo de PROFESSOR PEB II CIÊNCIAS, enviou 
recurso em resumo questionando o tempo de serviço apresentado e a aprovação em concurso público. 
 
Analisando os títulos apresentados temos: 

 
Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM 
MICROBIOLOGIA - 360H 

1,0 DEFERIDO 

2,0 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM 
GESTÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO - 620H 

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO -PREFEITURA 
MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ - PROFESSOR PEB CIÊNCIAS – LISTAGEM 
DIARIO OFICIAL 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.7 - do edital 
01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ - E.E. 
FRANCISCO CAMPOS - PROFESSOR PEB -  SEM DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do 
edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ - E.E. 
FRANCISCO CAMPOS - PROFESSOR PEB -  SEM DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do 
edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ - E.E. 
FRANCISCO CAMPOS - PROFESSOR PEB  - SEM DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do 
edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ - E.E. 
FRANCISCO CAMPOS - PROFESSOR PEB - SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do 
edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ - E.E. 
FRANCISCO CAMPOS - PROFESSOR PEB - SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do 
edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ - E.E. 
FRANCISCO CAMPOS - PROFESSOR PEB- SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do 
edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ - E.E. 0,0 INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do 
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Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

FRANCISCO CAMPOS - PROFESSOR PEB - SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ - E.E. 
FRANCISCO CAMPOS - PROFESSOR PEB - SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do 
edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS- E.E. 
COMENDADOR ZICO TOBIAS - PROFESSOR PEB  - SEM DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do 
edital 01/2019. 

 
A candidata apresentou todos os atestados de tempo de serviço, sem as atribuições exigidas no item 9.1.2.3 do edital e suas 
retificações além de listagem de aprovação em concurso no diário oficial, divergente do solicitado no item 9.1.2.7. 
 
É nosso parecer S.M.J. 
 
 
PARECER  

 
A Candidata CAMILA MENDONÇA RIBEIRO DE OLIVEIRA, n° de inscrição 36478, inscrita no cargo de PROFESSOR PEB II 
EDUCAÇÃO FÍSICA, enviou recurso em resumo alegando que os títulos apresentados foram emitidos pelo Recursos Humanos, 
e naquele momento acreditava que estava de acordo com o exigido no edital e suas retificações. Assim, ela solicitou uma 
nova documentação e requer outra avaliação da documentação apresentada neste recurso. 
 
O edital previu o seguinte:  

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. 

 
A documentação apresentada pela candidata no que se refere ao tempo de serviço, não apresentava as descrições das 
atividades desenvolvidas nos termos previstos do item 9.1.2.3 da Retificação nº 01. 
 
De acordo com a atualização do cronograma na retificação nº 03, o prazo máximo para envio dos títulos era 07/10/2020, não 
sendo aceitos caso fossem postados em data posterior nos termos previstos do item 9.1.2.13 C). 
 
Desse modo o título atualizado encaminhado em conjunto com o recurso deve ser considerado intempestivo, pois foi 
apresentado em data posterior ao definido no edital, não podendo ser analisado. 
 
É nosso parecer S.M.J. 
 

 
PARECER 

 
A Candidata CLARISSA NATHANY RODRIGUES FARIA E MEDEIROS, n° de inscrição 34550, inscrita no cargo de CIRURGIÃO 
DENTISTA DO PSF, enviou recurso em resumo alegando que enviou as atividades do cargo desenvolvidas, com o carimbo da 
banca responsável e autenticados. E ao final questiona o item 9.1.2.4 que não discrimina a necessidade de assinatura do 
profissional competente nas atribuições. 
 
O edital previu o seguinte:  

 
9.1.2.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, com a descrição das 
atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II deste  edital. 
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9.1.2.4 As declarações/certidões especificadas no item 9.1.2.3, deverão ser em papel timbrado pelo órgão emissor e assinadas por profissional 
competente original ou cópia autenticada. 

 
A candidata apresentou cópia das atribuições previstas no Processo Seletivo organizado por essa banca, porém sem carimbo, 
mas sim com o timbre da empresa, autenticado, sem assinatura do profissional competente.  
 
O órgão responsável pela informação das atribuições deve ser o mesmo que emitiu a certidão e não a empresa que 
organizou processo de seleção.  
 
Desse modo a certidão de tempo de serviço não atendeu ao previsto no edital e suas retificações.  
 
É nosso parecer S.M.J. 
 
 
PARECER 

 
O Candidato CLÁUDIO APARECIDO BERNARDES TEIXEIRA, n° de inscrição 36230, inscrito no cargo de PROFESSOR PEB II 
EDUCAÇÃO FÍSICA, enviou recurso em resumo alegando que apresentou experiência compatível no cargo e que a aceitação 
de aprovação em concurso público seria o suficiente para comprovar a compatibilidade do cargo, além de questionar os 
contratos da educação que podem não apresentar 12 meses completos. 
 
Sobre o questionamento dos critérios definidos no edital devem ser considerados intempestivos, as regras previstas na 
retificação nº 01, foram publicadas no dia 21/02/2020, portando o candidato deveria protocolar recurso até o dia 
26/02/2020. 
 
Na análise da retificação o candidato não cita o previsto no item 9.1.2.3 que diz o seguinte: 
 

A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de 
Serviço, com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II 
deste edital. 

 
Desse modo todos os títulos apresentados pelo candidato no que tange ao tempo de serviço público não tinham a descrição 
das atividades desenvolvidas. A certidão de tempo de serviço não atendeu ao previsto no edital e suas retificações.  
 
É nosso parecer S.M.J. 
 
 
PARECER 

 
A Candidata CARLA CAETANO DE OLIVEIRA, n° de inscrição 35855, inscrita no cargo de PROFESSOR PEB I, enviou recurso em 
resumo alegando que não concorda com a avaliação feita dos títulos, que existe legislação federal, estadual e municipal que 
contém as atribuições do cargo e considera a exigência das atribuições desnecessária. 
 
Sobre o questionamento dos critérios definidos no edital devem ser considerados intempestivos, as regras previstas na 
retificação nº 01, foram publicadas no dia 21/02/2020, portando o candidato deveria protocolar recurso até o dia 
26/02/2020. 

 
Vale ressaltar que o edital é lei entre as partes, devendo tanto o candidato quanto a administração cumprirem o que está 
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previsto.  
 

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 

 
Assim, não deve ser dado nova interpretação a regra explicita no edital e suas retificações, bem como o candidato não pode 
alegar desconhecimento das regras, conforme previsto no edital: 

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. 

 
Analisando os títulos apresentados pela candidata, temos o seguinte: 

 
Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO - 360H 

1,0 DEFERIDO 

7,0 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ESPECIAL - 740H 

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA - 360H 

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM 
BIBLIOTECONOMIA - 520H 

1,0 DEFERIDO 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ - 
PROFESSOR PEB I - SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do 
edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ – E.E. 
FRANCISCO CAMPOS - PROFESSOR PEB I - CONCOMITANTE - SEM 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do 
edital 01/2019. 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA 
MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ 001/2007 

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA 
MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ 01/2008 

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – SEE/SRE DE PARÁ 
DE MINAS 

1,0 DEFERIDO 

 
A candidata apresentou todos os atestados de tempo de serviço, sem as atribuições exigidas no item 9.1.2.3 do edital e suas 
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retificações. 
 
É nosso parecer S.M.J. 
 
 
PARECER 

 
A Candidata CRISTINA AMARO ARAÚJO DOS SANTOS, n° de inscrição 34253, inscrita no cargo de ASSITENTE SOCIAL, enviou 
recurso em resumo alegando que os títulos apresentados foram emitidos pelo Recursos Humanos, e naquele momento 
acreditava que estava de acordo com o exigido no edital e suas retificações. Desse modo requereu nova documentação ao 
setor de recursos humanos e pede nova avaliação da documentação apresentada neste recurso. 
 
O edital previu o seguinte:  

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. 

 
A documentação apresentada pela candidata no que se refere ao tempo de serviço, não apresentava as descrições das 
atividades desenvolvidas nos termos previstos do item 9.1.2.3 da Retificação nº 01. 
 
De acordo com a atualização do cronograma na retificação nº 03, o prazo máximo para envio dos títulos era 07/10/2020, não 
sendo aceitos caso fossem postados em data posterior nos termos previstos do item 9.1.2.13 C). 
 
Desse modo o título atualizado encaminhado em conjunto com o recurso deve ser considerado intempestivo, pois foi 
apresentado em data posterior ao definido no edital, não podendo ser analisado. 
 
Analisando os títulos apresentados de forma tempestiva pela candidata, temos o seguinte: 

 
Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO 
INDAIÁ – SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do edital 
01/2019. 

0,0 

 
É nosso parecer S.M.J. 
 
 
PARECER 

 
A Candidata CRISTINA MARIA CAMARGOS FIUZA, n° de inscrição 34134, inscrita no cargo de PROFESSOR PEB I, enviou 
recurso em resumo alegando que não concorda com a pontuação obtida na avaliação de títulos, e solicita verificação. ] 
 
Analisando os títulos apresentados pela candidata, temos o seguinte: 

 
Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

DIPLOMA DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2 - do 
edital 01/2019. 

1,0 
CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
ESPECIAL E INCLUSIVA - 640H 

1,0 DEFERIDO 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA DE DORES DO INDAIÁ - E.E. FRANCISCO CAMPOS - 
PROFESSOR PEB I - SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - 
(d) do edital 01/2019. 
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TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA DE ESTRELA DO INDAIÁ - E.E. PROF ANTONIO RIBEIRO 
- PROFESSOR PEB I  - SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - 
(d) do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA DE DORES DO INDAIÁ - E.E. DR ZACARIAS - 
PROFESSOR PEB I  - SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - 
(d) do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA DE DORES DO INDAIÁ - PROFESSOR PEB I - SEM 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - 
(d) do edital 01/2019. 

 

Conforme é possível perceber a candidata não apresentou a descrição das atividades nos termos do item 9.1.2.3 do edital e 
suas retificações devendo portando ser indeferido. 
 
É nosso parecer S.M.J. 
 
 
PARECER 

 
A Candidata CRISTIANY XAVIER GONÇALVES, n° de inscrição 35562, inscrita no cargo de PSICÓLOGO DA SAÚDE, enviou 
recurso em resumo alegando não concordar com a pontuação obtida na avaliação de títulos, e solicita verificação dos 
motivos de não ter alcançado a pontuação de tempo de serviço. 
 
Analisando os títulos temos:  

 
Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ - PSICOLOGO -  COM 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES COPIA SIMPLES SEM ASSINATURA 

0,0 
INDEFERIDO - Não atendeu o item 9.1.2. 
- do edital 01/2019. 

5,0 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ – 
PSICÓLOGO - REIS E REIS 

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARCOS – PSICÓLOGO  

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ 
DE MINAS – PSICÓLOGO  

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOLOGIA 
ORGANIZACIONAL - 420H 

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL 
- 420H 

1,0 DEFERIDO 

 
O edital e suas retificações previram o seguinte:  

 
9.1.2.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, com a descrição das 
atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II deste  edital. 
 
9.1.2.4 As declarações/certidões especificadas no item 9.1.2.3, deverão ser em papel timbrado pelo órgão emissor e assinadas por profissional 
competente original ou cópia autenticada. 

 
A candidata apresentou cópia simples das atribuições do cargo, sem assinatura do profissional competente, não atendendo 
os termos do item 9.1.2.4 do edital e suas retificações. 
 
É nosso parecer S.M.J. 
 
 
PARECER 

 
A Candidata ELIZETE APARECIDA DE JESUS E SILVA, n° de inscrição 35881, inscrita no cargo de PROFESSOR PEB I, enviou 
recurso em resumo solicitando a revisão da pontuação de títulos, alega que há ambiguidade do item 9.1.2.3 com os demais 
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itens que trata da prova de títulos e ao final pede deferimento ao recurso. 
 
Analisando os títulos temos: 

 
Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 
INCLUSIVA E NEUROPSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL E CLINICA- 800H 

1,0 DEFERIDO 

1,0 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ – E.E. FRANCISCO 
CAMPOS – PROFESSORA PEB I - SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 
9.1.2.13 - (d) do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ – E.E. FRANCISCO 
CAMPOS - PROFESSORA PEB I - SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 
9.1.2.13 - (d) do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ - PROFESSORA PEB I - 
VICE DIRETORA - SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 
9.1.2.13 - (d) do edital 01/2019. 

 
Não há qualquer ambiguidade no exigido no item 9.1.2.3 com os demais itens previstos para a prova de títulos, é possível 
destacar ainda que no item 9.1.2.13 D) corrobora ainda com o previsto na primeira referência, deixando claro ao candidato a 
obrigatoriedade de se apresentar os atestados referente a tempo de serviço com a descrição das atividades e caso o 
candidato deixasse de apresentar não seria pontuado.  
 
É importante destacar a jurisprudência: 
 

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 

 
O edital e suas retificações são regras entre as partes, devendo portando o candidato e a administração seguir todas as 
regras previamente definidas, não cabendo nova interpretação. 
 
Assim, caberia ao candidato caso não concordasse com os critérios definidos protocolar recurso administrativo em tempo 
hábil contra as regras, solicitando a modificação das mesmas. 
 
É nosso parecer S.M.J. 
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PARECER 
 

A Candidata FABIANA LARA FELICIANO FRANÇA, n° de inscrição 34159, inscrita no cargo de PSICÓLOGO DA SAÚDE, enviou 
recurso questionando os critérios de desempate previstos no edital e solicita a revisão de sua colocação.  
 
Analisando os critérios de desempate temos: 

10 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE 

10.1 A classificação final dos candidatos será ordenada por cargo, em ordem decrescente, de acordo com o total de pontos obtidos nas provas 
Objetiva de Múltipla Escolha. 

10.2 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 artigo 27 da lei Federal nº 10.741, de 01/10/2003 - Estatuto do Idoso); 

b) Obtiver o maior número de pontos na Prova Específica, se houver; 
c) Obtiver o maior número de pontos na prova de Português; 
d) Tiver idade mais elevada, até a data de divulgação do Resultado Final, dentre aqueles que tenham idade inferior a 60 (sessenta) anos. 

 
O cargo da candidata teve as disciplinas de PORTUGUÊS, GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA E ESPECÍFICA. 
Analisando os critérios apresentados, o primeiro seria idade para os maiores ou igual a 60 anos, ocorre que nenhuma das 
candidatas possuem mais de 60 anos, assim, o próximo critério é quem tivesse a maior pontuação na prova específica, as 
candidatas empataram nesse quesito com 32 pontos cada uma, assim foi adotado o próximo critério que seria a pontuação 
na prova de português, sendo que a candidata classificada em 6º lugar atingiu 18 pontos contra 15 da reclamante. Percebe-
se que não houve erro na classificação devendo ser mantida a colocação atual. 
 
É nosso parecer S.M.J. 
 
 
PARECER 

 
A Candidata FABIANA LARA FELICIANO FRANÇA, n° de inscrição 34161, inscrita no cargo de PSICÓLOGO DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, enviou recurso solicitando a reanalise da pontuação referente aos títulos apresentados, mais precisamente a pós 
graduação em Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, e ainda questiona os critérios de desempate previstos no 
edital e solicita a revisão de sua colocação.  
 
A alegação da candidata não condiz com as atribuições do cargo, o profissional será TÉCNICO, e não GESTOR. Quanto a 
questão da coordenação de campanhas, o Psicólogo poderá AUXILIAR na organização juntamente com os demais 
componentes da equipe, não se tornando, portanto, o principal responsável por esta atribuição, ou ainda assumindo o papel 
de GESTOR responsável pela área ou unidade de saúde.  
 
É nosso parecer S.M.J  
 
 
PARECER 

 
A Candidata FABIANY FARIA SOARES, n° de inscrição 34226, inscrita no cargo de ENFERMEIRO PSF, enviou recurso em 
resumo solicitando a revisão da prova de títulos, alega ter apresentado os títulos nos termos da retificação nº 01. desse 
modo deveria receber a pontuação total.  
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Analisando os títulos apresentados temos: 
 
 

Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM 
GERENCIAL – SÃO CAMILO RJ – 520H  

1,0 DEFERIDO 

6,0 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PUBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL - 
ENFERMEIRO PSF – TERMO DE COMPROMISSO E POSSE 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.7 
- edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL - COM DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

5,0 DEFERIDO 

TEMPO DE SERVIÇO – SANTA CASA DE MISERICORDIA DR ZACARIAS - INSTITUIÇÃO 
PRIVADA 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2 - 
edital 01/2019. 

 
A candidata apresentou termo de compromisso e posse para comprovar a aprovação em concurso público, vale ressaltar que 
o edital determinou que deveria ser apresentado declaração em papel timbrado da instituição original ou cópia autenticada, 
assim o termo de compromisso posse não substitui a declaração, devendo ser desconsiderado. 
 
Em relação ao tempo de serviço o título não pontuado não é considerado “serviço público”, de acordo com os termos do 
edital e suas retificações. 
 
É nosso parecer S.M.J. 
 
 
PARECER 

 
A Candidata JESSICA PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA, n° de inscrição 34110, inscrita no cargo de ASSISTENTE SOCIAL, enviou 
recurso em resumo alegando que os títulos apresentados foram emitidos pelo Recursos Humanos, e naquele momento 
acreditava que estava de acordo com o exigido no edital e suas retificações. Desse modo ela pede nova avaliação da 
documentação apresentada neste recurso. 

 
O edital previu o seguinte:  

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. 

 
A documentação apresentada pela candidata no que se refere ao tempo de serviço, não apresentava as descrições das 
atividades desenvolvidas nos termos previstos do item 9.1.2.3 da Retificação nº 01. 
 
De acordo com a atualização do cronograma na retificação nº 03, o prazo máximo para envio dos títulos era 07/10/2020, não 

sendo aceitos caso fossem postados em data posterior nos termos previstos do item 9.1.2.13 C). 
 

Desse modo o título atualizado encaminhado em conjunto com o recurso deve ser considerado intempestivo, pois foi 
apresentado em data posterior ao definido no edital, não podendo ser analisado. 
 
É nosso parecer S.M.J. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Página 13 de 32  

PARECER 
 

A Candidata JULIANA ANDRÉ DE SOUZA OLIVEIRA, n° de inscrição 35116, inscrita no cargo de ENFERMEIRO PSF, enviou 
recurso em resumo questionando que não foi considerado o título apresentado de tempo de serviço, questiona o fato de não 
ter sido informada sobre o motivo de não conseguir a pontuação apesar de atender ao previsto no edital e ao final apresenta 
certidão de contagem de tempo com as atribuições do cargo e solicita a reclassificação com a nova pontuação. 
 
O edital é lei entre as partes, devendo tanto o candidato quanto a administração cumprirem o que está previsto, tanto nos 
processos quanto nos prazos definidos: 

 
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 

 
Assim, não deve ser dado nova interpretação a regra explicita no edital e suas retificações, bem como o candidato não 
pode alegar desconhecimento, conforme previsto no edital: 

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. 

 
A documentação apresentada pela candidata no que se refere ao tempo de serviço, não apresentava as descrições das 
atividades desenvolvidas nos termos previstos do item 9.1.2.3 da Retificação nº 01. 
 
De acordo com a atualização do cronograma na retificação nº 03, o prazo máximo para envio dos títulos era 07/10/2020, 

não sendo aceitos caso fossem postados em data posterior nos termos previstos do item 9.1.2.13 C). 
 
Desse modo o título atualizado encaminhado em conjunto com o recurso deve ser considerado intempestivo, pois foi 
apresentado em data posterior ao definido no edital, não podendo ser analisado. 
 
Não se pode atribuir erro da banca na análise, todas as regras e procedimentos devem ser observados por todos, tanto no 
edital quanto nas suas retificações, devendo cumprir estritamente o que se pede.  
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Assim, o recurso deve ser indeferido.  
 
É nosso parecer S.M.J. 
 
 

PARECER 
 

A Candidata LAURA GABRIELA PEREIRA, n° de inscrição 37260, inscrita no cargo de ASSISTENTE SOCIAL, enviou recurso em 
resumo questionando que não foi considerado o título apresentado de tempo de serviço, que existe previsão da legislação 
federal com as atribuições, descreveu as atribuições do cargo e ao final solicita que seja reavaliado os títulos.  
 
Analisando os títulos temos: 
 

Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ – ASSISTENTE SOCIAL - SEM 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - 
(d) do edital 01/2019. 

3,0 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ – ASSISTENTE SOCIAL - SEM 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - 
(d) do edital 01/2019. 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM POLITICAS 
PUBLICAS SOCIAIS E INTERVENCÇAO JUNTO A FAMILIA - 390H 

1,0 DEFERIDO 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PUBLICO – ASSISTENTE SOCIAL – EXAME AUDITORES E 
CONSULTORES 

1,0 DEFERIDO 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PUBLICO – ASSISTENTE SOCIAL – PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CEDRO DO ABAETÉ 

1,0 DEFERIDO 

 
O edital é lei entre as partes, devendo tanto o candidato quanto a administração cumprirem o que está previsto: 

 
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 

 
Assim, não deve ser dado nova interpretação a regra explicita no edital e suas retificações, bem como o candidato não pode 
alegar desconhecimento, conforme previsto no edital: 

7 – OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES 
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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. 

 
A documentação apresentada pela candidata no que se refere ao tempo de serviço, não apresentava as descrições das 
atividades desenvolvidas nos termos previstos do item 9.1.2.3 da Retificação nº 01. 
 
Assim, o recurso deve ser indeferido.  
 
É nosso parecer S.M.J. 

 
 

PARECER 
 

A Candidata LENICE FERREIRA DE OLIVEIRA, n° de inscrição 36148, inscrito no cargo de PROFESSOR PEB I, enviou recurso em 
resumo alegando que não concorda com a avaliação feita dos títulos, que existe legislação federal, estadual e municipal que 
contém as atribuições do cargo e considera a exigência das atribuições desnecessária. 

 
Sobre o questionamento dos critérios definidos no edital devem ser considerados intempestivos, as regras previstas na 
retificação nº 01, foram publicadas no dia 21/02/2020, portando o candidato deveria protocolar recurso até o dia 
26/02/2020. 

 
Vale ressaltar que o edital é lei entre as partes, devendo tanto o candidato quanto a administração cumprirem o que está 
previsto.  

 
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 

 
Assim, não deve ser dado nova interpretação a regra explicita no edital e suas retificações, bem como o candidato não pode 
alegar desconhecimento das regras, conforme previsto no edital: 

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 
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não poderá alegar desconhecimento. 

 
Analisando os títulos apresentados pela candidata, temos o seguinte: 
 

Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM 
PRATICAS DE LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO- 360H 

1,0 DEFERIDO 

6,0 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM 
PSICOPEDAGOCIA- 660H 

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA - 360H 

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA - 400H 

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM 
ORIENTAÇÃO, SUPERVISÃO, INSPEÇÃO E GESTÃO EM ADM ESOCLAR- 625H 

1,0 DEFERIDO 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ – 
PROFESSOR PEB I -  SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do edital 
01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ – E.E. 
FRANCISCO CAMPOS - PROFESSOR PEB I - SEM DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do edital 
01/2019. Não atendeu o item 9.1.2.2 do edital 01/2019. 

APROVAÇÃO E M CONCURSO PUBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE 
DORES DO INDAIÁ – PROFESSOR PEB I  

1,0 DEFERIDO 

 
A documentação apresentada pela candidata no que se refere ao tempo de serviço, não apresentava as descrições das 
atividades desenvolvidas nos termos previstos do item 9.1.2.3 da Retificação nº 01. 
 
Assim, o recurso deve ser indeferido. 

 
É nosso parecer S.M.J. 

 
 

PARECER 
 

A Candidata LENICE FERREIRA DE OLIVEIRA, n° de inscrição 36147, inscrita no cargo de SUPERVISOR PEDAGÓGICO, enviou 
recurso em resumo alegando que não concorda com a avaliação feita dos títulos, que existe legislação federal, estadual e 
municipal que contém as atribuições do cargo e considera a exigência das atribuições desnecessária. 

 
Sobre o questionamento dos critérios definidos no edital devem ser considerados intempestivos, as regras previstas na 
retificação nº 01, foram publicadas no dia 21/02/2020, portando o candidato deveria protocolar recurso até o dia 
26/02/2020. 

 
Vale ressaltar que o edital é lei entre as partes, devendo tanto o candidato quanto a administração cumprirem o que está 
previsto.  

 
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 
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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 

 
Assim, não deve ser dado nova interpretação a regra explicita no edital e suas retificações, bem como o candidato não pode 
alegar desconhecimento das regras, conforme previsto no edital: 

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. 

 
Analisando os títulos apresentados pela candidata, temos o seguinte: 

 
Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM PRATICAS DE 
LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO- 360H 

1,0 DEFERIDO 

5,0 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOPEDAGOCIA- 
660H 

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
EMPREENDEDORA - 360H 

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL INTEGRADA - 400H 

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM ORIENTAÇÃO, 
SUPERVISÃO, INSPEÇÃO E GESTÃO EM ADM ESOCLAR- 625H 

1,0 DEFERIDO 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ – SUPERVISOR 
PEDAGÓGICO -  SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 
- (d) do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ – E.E. FRANCISCO 
CAMPOS - PROFESSOR PEB I -  SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 
- (d) do edital 01/2019. 

APROVAÇÃO E M CONCURSO PUBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ – 
PROFESSOR PEB I  

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 
- (a) do edital 01/2019. 

A documentação apresentada pela candidata no que se refere ao tempo de serviço, não apresentava as descrições das 
atividades desenvolvidas nos termos previstos do item 9.1.2.3 da Retificação nº 01. 
 
Assim, o recurso deve ser indeferido.  

 
É nosso parecer S.M.J. 

 
 

PARECER 
 

A Candidata LUANNA DELPINO DE LACERDA, n° de inscrição 36023, inscrita no cargo de PROFESSOR PEB I, enviou recurso em 
resumo solicitando a reavaliação dos títulos, que apresentou os em tempo hábil, mas não tinha enviado as atribuições, desse 
modo enviou junto com o recurso.  
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Analisando os títulos temos: 
 

Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

DIPLOMA DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA – UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE 
SANTOS 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2. do 
edital 01/2019. 

0,0 
TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ – PROFESSOR 
PEB I/PEBII - SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) 
do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO – INSTITUTO EDUCACIONAL MAANAIM – INSTITUIÇÃO PRIVADA 0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2. do 
edital 01/2019. 

 
O edital previu o seguinte:  

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. 

 
A documentação apresentada pela candidata no que se refere ao tempo de serviço, não apresentava as descrições das 
atividades desenvolvidas nos termos previstos do item 9.1.2.3 da Retificação nº 01. 
 
De acordo com a atualização do cronograma na retificação nº 03, o prazo máximo para envio dos títulos era 07/10/2020, não 

sendo aceitos caso fossem postados em data posterior nos termos previstos do item 9.1.2.13 C). 
 

Desse modo a atualização encaminhada com as atribuições deve ser considerada intempestiva, pois foi apresentado em data 
posterior ao definido no edital, não podendo ser analisado. 
 
E nosso parecer S.M.J. 

 
 

PARECER 
 

A Candidata MARIA DO CARMO ROBERTO DUTRA SANTOS, n° de inscrição 34468, inscrita no cargo de SUPERVISOR 
PEDAGÓGICO, enviou recurso em resumo solicitando a avaliação de títulos que apresentou junto com o próprio recurso.  
 
O edital previu o seguinte:  

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. 

 
De acordo com a atualização do cronograma na retificação nº 03, o prazo máximo para envio dos títulos era 07/10/2020, não 

sendo aceitos caso fossem postados em data posterior nos termos previstos do item 9.1.2.13 C). 
 

Desse modo os títulos enviados no dia 27/10/2020 pela candidata devem ser considerados intempestivos, pois foram 
apresentados em data posterior ao definido no edital, não podendo ser analisados. 
 
É nosso parecer S.M.J. 
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PARECER 
 

A Candidata MARIA HELENA DA SILVA, n° de inscrição 35480, inscrita no cargo de PROFESSOR PEB I, enviou recurso em 
resumo alegando erro na idade registrada e que não concorda com a avaliação feita dos títulos, que existe legislação federal, 
estadual e municipal que contém as atribuições do cargo e considera a exigência das atribuições desnecessária. 

 
Sobre o quesito de erro na data de nascimento, o mesmo será atualizado.  
 
Sobre o questionamento dos critérios definidos no edital devem ser considerados intempestivos, as regras previstas na 
retificação nº 01, foram publicadas no dia 21/02/2020, portando o candidato deveria protocolar recurso até o dia 
26/02/2020. 

 
Vale ressaltar que o edital é lei entre as partes, devendo tanto o candidato quanto a administração cumprirem o que está 
previsto.  

 
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 

 
Assim, não deve ser dado nova interpretação a regra explicita no edital e suas retificações, bem como o candidato não pode 
alegar desconhecimento das regras, conforme previsto no edital: 

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. 

 
Analisando os títulos apresentados pela candidata, temos o seguinte: 

 
Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA DE DORES DO INDAIÁ - PROFESSOR PEB I - - SEM 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - 
(d) do edital 01/2019. 

2,0 TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA DE DORES DO INDAIÁ - E.E. DR ZACARIAS - 
PROFESSOR PEB I -  SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - 
(d) do edital 01/2019. 

LISTAGEM DE CLASSIFICAÇÃO CONCURSO PUBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 0,0 INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.  do 
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ARCOS - IMAM  edital 01/2019. 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM 
ALFABETIZAZÇÃO E LETRAMENTO - 360H 

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
ESPECIAL INCLUSIVA - 400H 

1,0 DEFERIDO 

 
A documentação apresentada pela candidata no que se refere ao tempo de serviço, não apresentava as descrições das 
atividades desenvolvidas nos termos previstos do item 9.1.2.3 da Retificação nº 01. 
 
Assim, o recurso deve ser indeferido.  
 
É nosso parecer S.M.J 
 
 
PARECER 
 
A Candidata MARIA JOSÉ FLORENTINA LOURENÇO AMÂNCIO, n° de inscrição 36533, inscrita no cargo de PEDAGOGO, enviou 
recurso em resumo alegando que enviou títulos de aprovação em concurso, tempo de serviço e pós graduação. 
 
Analisando a documentação apresentada temos: 

 
Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA DE DORES DO INDAIÁ – SUPERVISOR 
PEDAGOGICO – SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do edital 
01/2019. 

3,0 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PUBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE 
DORES DO INDAIÁ – TERMO DE POSSE – CÓPIA SIMPLES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.7. do edital 01/2019. 
Não atendeu o item 9.1.2.11. do edital 01/2019. 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PUBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE 
DORES DO INDAIÁ – TERMO DE POSSE 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.7. do edital 01/2019. 
Não atendeu o item 9.1.2.11. do edital 01/2019. 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PUBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE 
DORES DO INDAIÁ – PROFESSOR DE MATEMATICA - TERMO DE POSSE  

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.7. do edital 01/2019. 
Não atendeu o item 9.1.2.13 (a). do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA DE DORES DO INDAIÁ – PROFESSOR 
PEB II MATEMATICA  – SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do edital 
01/2019. Não atendeu o item 9.1.2.13 - (a) do edital 01/2019. 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM 
PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL - 685H 

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM 
CIÊNCIAS HUMANAS - 660H 

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM 
DIDÁTICA - 400H 

1,0 DEFERIDO 

DIPLOMA BACHAREL EM PEDAGOGIA 0,0 INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.  do edital 01/2019. 

DIPLOMA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS 0,0 INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.  do edital 01/2019. 

DIPLOMA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 0,0 INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.  do edital 01/2019. 

 
O edital previu o seguinte:  

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. 

 
A documentação apresentada pela candidata no que se refere ao tempo de serviço, não apresentava as descrições das 
atividades desenvolvidas nos termos previstos do item 9.1.2.3 da Retificação nº 01. Os títulos referentes a aprovação em 
concurso foram apresentados através de termo de posse, diferente do que foi solicitado, além de ter sido em cópia simples e 
cargo diferente do concorrido. 
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É nosso parecer S.M.J. 
 
 
PARECER 
 
A Candidata MARIANA MORENO TRAJANO DA CRUZ CARVALHO, n° de inscrição 36428, inscrita no cargo de PROFESSOR PEB 
I, enviou recurso em resumo alegando que há erro na classificação/colocação pois não foi considerado o tempo de serviço, 
que apresentou os títulos em tempo hábil e pede a reavaliação consequentemente sua colocação.  
 
Analisando os títulos temos: 
 

Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

DIPLOMA DE PEDAGOGIA 
0,0 

INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2 do 
edital 01/2019. 

1,0 
CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM ALFABETIZAÇÃO, 
LETRAMENTO E EDUCAÇÃO INFANTIL - 590H 

1,0 DEFERIDO 

TEMPO DE SERVIÇO - ESCOLA PARTICULAR DORENSE - CONTRATO DE TRABALHO 
INSTITUIÇÃO PRIVADA 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2 do 
edital 01/2019. 

 
O edital previu o seguinte:  

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. 

 
A documentação apresentada pela candidata no que se refere ao tempo de serviço, não é considerado “serviço público”, 
desse modo não foi considerado a pontuação nos termos previsto do edital e suas retificações.  
 
É nosso parecer S.M.J. 
 

 
PARECER 

 
A Candidata MARIELY DE OLIVEIRA SOUZA, n° de inscrição 34098, inscrita no cargo de FARMACÊUTICO, enviou recurso em 
resumo alegando que apresentou os títulos, porém não teve a pontuação atribuída.  
 
Analisando os títulos temos: 
 

Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ - SEM 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do 
edital 01/2019. 

1,0 
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZACAO EM ATENÇÃO FARMACEUTICA 
E FARMACIA CLINICA - 450H 

1,0 DEFERIDO 

 
O edital previu o seguinte:  

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. 
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A documentação apresentada pela candidata no que se refere ao tempo de serviço, não apresentava as descrições das 
atividades desenvolvidas nos termos previstos do item 9.1.2.3 da Retificação nº 01.  
 
É nosso parecer S.M.J. 
 
 
PARECER 

 
A Candidata MICHELE APARECIDA PEREIRA NUNES, n° de inscrição 37077, inscrita no cargo de PROFESSOR PEB I, enviou 
recurso em resumo solicitando a revisão da colocação e dos títulos enviados.  
 
Sobre a colocação foi verificado erro e o mesmo será devidamente atualizado. 
 
Analisando os títulos temos: 

 
Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PUBLICO – SEE/SRE PARA DE MINAS - PROFESSOR PEB I 1,0 DEFERIDO 

3,0 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA - SEM 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) 
do edital 01/2019. 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
ESPECIAL INCLUSIVA - 372H 

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM SUPERVISÃO, 
ORIENTAÇÃO E INSPEÇÃO ESCOLAR - 372H 

1,0 DEFERIDO 

 
O edital previu o seguinte:  

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. 

 
A documentação apresentada pela candidata no que se refere ao tempo de serviço, não continha as descrições das 
atividades desenvolvidas nos termos previstos do item 9.1.2.3 da Retificação nº 01.  
 
É nosso parecer S.M.J. 
 
 
PARECER 

 
A Candidata NARA SUELLEN DE ANDRADE, n° de inscrição 35479, inscrita no cargo de PROFESSOR PEB I, enviou recurso em 
resumo alegando que não concorda com a avaliação feita dos títulos, que existe legislação federal, estadual e municipal que 
contém as atribuições do cargo e considera a exigência das atribuições desnecessária. 
Sobre o questionamento dos critérios definidos no edital devem ser considerados intempestivos, as regras previstas na 
retificação nº 01, foram publicadas no dia 21/02/2020, portando o candidato deveria protocolar recurso até o dia 
26/02/2020. 

 
Vale ressaltar que o edital é lei entre as partes, devendo tanto o candidato quanto a administração cumprirem o que está 
previsto.  

 
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 
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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 

 
Assim, não deve ser dado nova interpretação a regra explicita no edital e suas retificações, bem como o candidato não pode 
alegar desconhecimento das regras, conforme previsto no edital: 

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. 

 
Analisando os títulos apresentados pela candidata, temos o seguinte: 
 

Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA DE DORES DO INDAIÁ - PROFESSOR PEB 
I -  SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do edital 
01/2019. 

3,0 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA DE DORES DO INDAIÁ - PROFESSOR PEB 
I - SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do edital 
01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA DE ESTRELA DO INDAIÁ - E.E. PROF 
ANTÔNIO RIBEIRO - PROFESSOR PEB I -  SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do edital 
01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA DE DORES DO INDAIÁ - E.E. DR. 
ZACARIAS - PROFESSOR PEB I - (CONCOMITANTE) - SEM DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.3 - (d) do edital 
01/2019. Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do edital 
01/2019.  

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ - PROFESSOR PEB I - DIARIO OFICIAL - 
OFICIO SRE 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.7 - do edital 
01/2019. 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – SEPLAG – CEE – 
CÓPIA SIMPLES 

0,00 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.7 - do edital 
01/2019. 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ARCOS  - PROFESSOR PEB I  

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ - PROFESSOR PEB I  

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - 640H 

1,0 DEFERIDO 

DIPLOMA DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2 - do edital 
01/2019. 

 
A documentação apresentada pela candidata no que se refere ao tempo de serviço, não apresentava as descrições das 
atividades desenvolvidas nos termos previstos do item 9.1.2.3 da Retificação nº 01.  
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É nosso parecer S.M.J. 
 
 
PARECER 

 
A Candidata NEIDE MARIA DE MESQUITA VENÂNCIO, n° de inscrição 36975, inscrita no cargo de PROFESSOR PEB I, enviou 
recurso em resumo solicitando revisão da pontuação da prova de títulos.  
 
Analisando os títulos temos: 
 

Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM 
PSICOPEDAGOGIA – 660H 

1,0 DEFERIDO 

2,0 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
ESPECIAL – 760H 

1,0 DEFERIDO 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA - SEM 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) 
do edital 01/2019. 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PUBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO 
INDAIÁ – PROFESSOR PEB I – TERMO DE POSSE 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.7 do 
edital 01/2019. 

 
A documentação apresentada pela candidata no que se refere ao tempo de serviço, não continha as descrições das 
atividades desenvolvidas nos termos previstos do item 9.1.2.3 da Retificação nº 01. O termo de posse, título referente a 
aprovação em concurso público é divergente do exigido no edital e suas retificações. 
 
É nosso parecer S.M.J. 
 
 
PARECER 
 
A Candidata PATRICIA TEIXEIRA SILVA DE FARIA, n° de inscrição 35793, inscrita no cargo de PROFESSOR PEB II EDUCAÇÃO 
FÍSICA, enviou recurso em resumo questionando que não foi considerado o título apresentado de tempo de serviço, 
questiona o fato de não ter sido informada sobre o motivo de não conseguir a pontuação apesar de atender ao previsto no 
edital e ao final solicita que seja considerada a pontuação referente ao tempo de serviço. 
 
Analisando os títulos temos 
 

Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

TEMPO DE SERVIÇO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE – CONTRATO 
ADMINISTRATIVO/ PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 
9.1.2.13 - (d) do edital 01/2019. 

1,0 
CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA 
COM FOCO EM SALA DE AULA- 372H 

1,0 DEFERIDO 

DIPLOMA DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2 - 
do edital 01/2019. 

 
O edital é lei entre as partes, devendo tanto o candidato quanto a administração cumprirem o que está previsto: 

 
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 
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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 

 
Assim, não deve ser dado nova interpretação a regra explicita no edital e suas retificações, bem como o candidato não pode 
alegar desconhecimento, conforme previsto no edital: 

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. 

 
A documentação apresentada pela candidata no que se refere ao tempo de serviço, não apresentava as descrições das 
atividades desenvolvidas nos termos previstos do item 9.1.2.3 da Retificação nº 01. 
 
Não se pode atribuir erro da banca na análise, todas as regras e procedimentos devem ser observados por todos, tanto no 
edital quanto nas suas retificações, devendo cumprir estritamente o que se pede.  
 
É nosso parece S.M.J. 

 
 

PARECER 
 
A Candidata POLIANA DOS SANTOS MORAIS, n° de inscrição 34752, inscrita no cargo de PROFESSOR PEB I, enviou recurso 
em resumo questionando que não foi considerado os títulos apresentados, que possui vasta experiência na área e solicita a 
reanalise dos títulos.  
 
Analisando os títulos temos: 
 
 

Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

TEMPO DE SERVIÇO – PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ – PROFESSOR PEB II 
MATEMATICA – SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 
- (d) do edital 01/2019. 

1,0 
 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PUBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ – 
TERMO DE POSSE/DIARIO OFICIAL 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.7 - 
do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO – PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ – E.E. FRANCISCO 
CAMPOS - PROFESSOR PEB I  – SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 
- (d) do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO – PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ – E.E. FRANCISCO 
CAMPOS - PROFESSOR PEB I  – SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 
- (d) do edital 01/2019. 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PUBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS –
DIARIO OFICIAL 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.7 - 
do edital 01/2019. 
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CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
ESPECIAL INCLUSIVA - 1000H 

1,0 
DEFERIDO 

 
A documentação apresentada pela candidata no que se refere ao tempo de serviço, não continha as descrições das 
atividades desenvolvidas nos termos previstos do item 9.1.2.3 da Retificação nº 01. Em relação ao título de aprovação em 
concurso público foi apresentado o termo de posse e cópia do Diário oficial do estado, divergente do exigido no edital e suas 
retificações. 
 
É nosso parecer S.M.J. 
 
 
PARECER 

 
A Candidata REJANE DAS DORES ARAUJO CARDOSO, n° de inscrição 34374, inscrita no cargo de ENFERMEIRO PSF, enviou 
questionamento em resumo alegando ter apresentado experiência acima de 12 meses, e solicita esclarecimento do motivo 
do indeferimento, e questiona o fato de outras profissionais terem apresentado títulos semelhantes e a pontuação deferida. 
 
Analisando os títulos temos: 

 
Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

TEMPO DE SERVIÇO – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL – CONTRATO 
ADMINISTRATIVO/ 1º TERMO ADITIVO - ENFERMEIRO PSF –- SEM DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 
9.1.2.13 - (d) do edital 01/2019. 

0,0 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ -  ENFERMEIRO  - SEM DESCRIÇÃO 
DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 
9.1.2.13 - (d) do edital 01/2019. 

 
A documentação apresentada pela candidata no que se refere ao tempo de serviço, não continha as descrições das 
atividades desenvolvidas nos termos previstos do item 9.1.2.3 da Retificação nº 01. Em relação a outros profissionais que 
possivelmente tenham apresentado títulos semelhantes e a pontuação deferida, não foi possível verificar pois a reclamante 
não cita quais os candidatos. 
 
É nosso parecer S.M.J. 
 
 
PARECER 

 
A Candidata RENEE APARECIDA DA COSTA LEÃO, n° de inscrição 38007, inscrita no cargo de ENFERMEIRO PSF, enviou 
recurso que em resumo questiona a alteração das regras na Retificação nº 01, no qual considera que as modificações 
impostas não deixaram claro se seriam aceitos atestado de tempo de serviço para instituição privada ou instituição pública.  
 
O edital primitivo definiu regra no qual deixava a entender que seria aceita a experiência em serviço privado, porém o item 
9.1.2, no qual definia as regras para isso dizia o seguinte: 
 

Pontuação para no mínimo 12 meses de experiência em SERVIÇOS PÚBLICOS que esteja vinculado diretamente ao cargo escolhido. 
 
Ocorre que esse critério já havia sido definido no edital primitivo, a retificação veio apenas corrigir desvios causados pelo 
artigo 9.1.2.3, que naquele momento, estava contradizendo o previsto no item 9.1.2 do edital.  
 
O tempo de serviço deveria ser avaliado no serviço público, a Retificação nº 01, esclareceu qualquer dúvida que poderia 
existir nos critérios definidos.  
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Desse modo, o questionamento dos critérios definidos no edital deve ser considerado intempestivos, as regras previstas na 
retificação nº 01, foram publicadas no dia 21/02/2020, portando o candidato deveria protocolar recurso até o dia 
26/02/2020. 
 
Analisando os títulos temos: 

 
Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU –ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA/HISTORICO - 375H 

1,0 DEFERIDO 

3,0 

TEMPO DE SERVIÇO – HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE ABAETÉ – INSTITUIÇÃO 
PRIVADA 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2 
do edital 01/2019. 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PUBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ 01/2007 – 
ENFERMEIRA – REIS E REIS 

1,0 DEFERIDO 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PUBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ– ENFERMEIRA 
01/2018 - EXAME 

1,0 DEFERIDO 

 
Os títulos apresentados pelo candidato no que tange ao tempo de serviço estão relacionados a instituição privada, item não 
constante no edital e suas retificações.  
 
É nosso parecer S.M.J. 
 
 
PARECER 

 
O Candidato RICARDO FERRAZ MIRANDA DE ARAÚJO, n° de inscrição 35198, inscrito no cargo de PROFESSOR PEB II 
HISTÓRIA, enviou recurso que em resumo questiona que sua pontuação não está correta, e que apresentou os títulos 
conforme edital e suas retificações e por esse motivo solicita a reanalise.  
 
Analisando os títulos temos: 

 
Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL - PROFESSOR PEB II 
HISTORIA - SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 
- (d) do edital 01/2019. 

2,0 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL - E.E. SEBASTIÃO 
CAMPOS - PROFESSOR PEB II HISTORIA - SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 
- (d) do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL - E.E. FRANCISCO 
CAMPOS - PROFESSOR PEB II HISTORIA - SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 
- (d) do edital 01/2019. 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM SOCIOLOGIA - 
360H 

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO -PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARTINHO CAMPOS - PROFESSOR PEB II HISTORIA 

1,0 DEFERIDO 

 
A documentação apresentada pelo candidato no que se refere ao tempo de serviço, não continha as descrições das 
atividades desenvolvidas nos termos previstos do item 9.1.2.3 da Retificação nº 01, vale ressaltar que a especificação da 
função não é o mesmo que as atribuições.  
 
É nosso parecer S.M.J. 
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PARECER 
 

A Candidata ROSÂNGELA DA COSTA MELO, n° de inscrição 34484, inscrita no cargo de PROFESSOR PEB I, enviou recurso que 
em resumo solicita a revisão da pontuação, visto que apresentou títulos de serviço público ligado diretamente ao cargo.  
 
Analisando os títulos temos: 

 
Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - EDUCAÇÃO INCLUSIVA E 
ESPECIAL - 740H 

1,0 DEFERIDO 

3,0 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - INSPEÇÃO ESCOLAR - 660H 1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - 600H 1,0 DEFERIDO 

DIPLOMA PEDAGOGA 0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2 do edital 
01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - ESCOLA ESTADUAL DR ZACARIAS - PEB - REGENTE DE TURMA 
- SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) 
do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - SRE - PARÁ DE MINAS PEB I - SEM DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) 
do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - ESCOLA ESTADUAL DR ZACARIAS - PEB - REGENTE DE TURMA 
- SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) 
do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - ESCOLA ESTADUAL DR ZACARIAS - PEB - REGENTE DE TURMA 
- SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) 
do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - ESCOLA ESTADUAL DR ZACARIAS - PEB - REGENTE DE TURMA 
- SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) 
do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO CAMPOS - PEB BIBLIOTECA - 
SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) 
do edital 01/2019. 

 
A documentação apresentada pelo candidato no que se refere ao tempo de serviço, não continha as descrições das 
atividades desenvolvidas nos termos previstos do item 9.1.2.3 da Retificação nº 01.  
 
É nosso parecer S.M.J. 
 
 
PARECER 

 
A Candidata ROSÁRIA BARBOSA DE FARIA, n° de inscrição 35106, inscrita no cargo de PROFESSOR PEB I, enviou recurso 
questionando que os títulos não foram pontuados de forma correta. 
 
Analisando os títulos temos: 

 
Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU –ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
ESPECIAL E INCLUSIVA - 600H 

1,0 DEFERIDO 

3,0 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU –ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
ESPECIAL E INCLUSIVA - 740H 

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU –ESPECIALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - 495H 

1,0 DEFERIDO 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MINICIPAL DE DORES DO INDAIÁ – PROFESSOR PEB I – 
MONITOR DE CRECHE – PROFESSOR PEB II SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 
9.1.2.13 - (d) do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MINICIPAL DE DORES DO INDAIÁ – E.E. FRANCISCO 
CAMPOS - PROFESSOR PEB I  SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 
9.1.2.13 - (d) do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MINICIPAL DE DORES DO INDAIÁ – E.E. FRANCISCO 
CAMPOS - PROFESSOR PEB I SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 
9.1.2.13 - (d) do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MINICIPAL DE DORES DO INDAIÁ – E.E. FRANCISCO 
CAMPOS - PROFESSOR PEB I  SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 
9.1.2.13 - (d) do edital 01/2019. 
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Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MINICIPAL DE DORES DO INDAIÁ – E.E. FRANCISCO 
CAMPOS - PROFESSOR PEB I  SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 
9.1.2.13 - (d) do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MINICIPAL DE DORES DO INDAIÁ – E.E. FRANCISCO 
CAMPOS - PROFESSOR PEB I  SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 
9.1.2.13 - (d) do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MINICIPAL DE DORES DO INDAIÁ – E.E. FRANCISCO 
CAMPOS - PROFESSOR PEB I  SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 
9.1.2.13 - (d) do edital 01/2019. 

 
A documentação apresentada pelo candidato no que se refere ao tempo de serviço, não continha as descrições das 
atividades desenvolvidas nos termos previstos do item 9.1.2.3 da Retificação nº 01.  
 
É nosso parecer S.M.J. 
 
 
PARECER 

 
A Candidata ROSAURA PINTO TONACO, n° de inscrição 34099, inscrita no cargo de PROFESSOR PEB II ENSINO RELIGIOSO, 
enviou recurso alegando que apresentou a contagem de tempo correspondente ao cargo.  
 
Analisando os títulos temos: 

 
Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU –ESPECIALIZAÇÃO EM CIENCIA DAS 
RELIGIÕES- 660H 

1,0 DEFERIDO 

3,0 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU –ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
ESPECIAL E INCLUSIVA - 1000H 

1,0 DEFERIDO 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU –ESPECIALIZAÇÃO EM SUPERVISÃO 
ESCOLAR E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - 640H 

1,0 DEFERIDO 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ - PROFESSOR PEB II 
ENSINO RELIGIOSO - SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - 
(d) do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ - PROFESSOR PEB II 
ENSINO RELIGIOSO --SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - 
(d) do edital 01/2019. 

DIPLOMA DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2 do 
edital 01/2019. 

DIPLOMA DE LICENCIATURA EM LETRAS/ HISTORICO 0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2 do 
edital 01/2019. 

 
A documentação apresentada pela candidata no que se refere ao tempo de serviço, não continha as descrições das 
atividades desenvolvidas nos termos previstos do item 9.1.2.3 da Retificação nº 01.  
 
É nosso parecer S.M.J. 
 
 
PARECER 

 
A Candidata ROSILENE APARECIDA DA SILVA, n° de inscrição 32821, inscrita no cargo de PROFESSOR PEB II EDUCAÇÃO 
FÍSICA, enviou recurso em resumo solicitando a reanalise dos títulos e apresenta documentação complementar em anexo ao 
recurso referente ao tempo de serviço. 
 
Analisando os títulos temos: 
 

Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ - 0,0 INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do 1,0 
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Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

PROFESSOR PEB II - SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES edital 01/2019. 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PUBLICO -PREFEITURA 
MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ - PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA 
CÓPIA SIMPLES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2 do edital 
01/2019.  Não atendeu o item 9.1.2.7 do edital 
01/2019. 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PUBLICO - DIARIO DO 
EXECUTIVO - PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2 do edital 
01/2019.  Não atendeu o item 9.1.2.7 do edital 
01/2019. 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PUBLICO - DIARIO DO 
EXECUTIVO - PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA  

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2 do edital 
01/2019.  Não atendeu o item 9.1.2.7 do edital 
01/2019. 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO E NEUROPSICOPEDAGOGIA - 500H 

1,0 DEFERIDO 

 
O edital previu o seguinte:  

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. 

 
A documentação apresentada pela candidata no que se refere ao tempo de serviço, não apresentava as descrições das 
atividades desenvolvidas nos termos previstos do item 9.1.2.3 da Retificação nº 01. Em relação ao certificado de aprovação 
em concurso foi apresentado cópia do diário do executivo e cópia simples do resultado final. 
 
De acordo com a atualização do cronograma na retificação nº 03, o prazo máximo para envio dos títulos era 07/10/2020, não 
sendo aceitos caso fossem postados em data posterior nos termos previstos do item 9.1.2.13 C). 
 
Desse modo o título atualizado encaminhado em conjunto com o recurso deve ser considerado intempestivo, pois foi 
apresentado em data posterior ao definido no edital, não podendo ser analisado. 
 
É nosso parecer S.M.J. 

 
 

PARECER 
 

A Candidata SANDRA ELENIR DE OLIVEIRA, n° de inscrição 37220, inscrita no cargo de PROFESSOR PEB I, enviou recurso em 
resumo solicitando a reanalise dos títulos enviados.  
 
Analisando os títulos temos: 
 

Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM SUPERVISÃO, 
ORIENTAÇÃO E INSPEÇÃO ESCOLAR - 372H 

1,0 DEFERIDO 

1,0 
TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ - PROFESSOR PEB 
II  - SEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - 
(d) do edital 01/2019. 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PUBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO 
INDAIÁ – PROFESSORA – DECLARAÇÃO DE EMPOSSADA 

0,0 
INDEFERIDO: : Não atendeu o item 9.1.2 do 
edital 01/2019 

 
A documentação apresentada pela candidata no que se refere ao tempo de serviço, não apresentava as descrições das 
atividades desenvolvidas nos termos previstos do item 9.1.2.3 da Retificação nº 01. Em relação ao certificado de aprovação 
em concurso foi apresentado declaração de empossada, divergente do exigido no edital e suas retificações. 
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É nosso parecer S.M.J. 
 
 
PARECER 
 
A Candidata SARAH ALTINA LIMA, enviou questionamento sobre o procedimento de análise dos títulos:  
 
Analisando os títulos apresentados pela candidata temos: 

 
Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - PSICOLOGIA 
COMPORTAMENTAL E COGNITIVA - 720H 

1,0 DEFERIDO 

1,0 
CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - EDUCAÇÃO ESPECIAL 
INCLUSIVA - 372H 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (a) do 
edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL - SEM 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.1.2.13 - (d) do 
edital 01/2019. 

 
A documentação apresentada pela candidata no que se refere ao tempo de serviço, não apresentava as descrições das 
atividades desenvolvidas nos termos previstos do item 9.1.2.3 da Retificação nº 01 e em relação ao certificado de pós 
Graduação em educação especial inclusiva, considerou-se não correspondente as funções dos cargos concorridos.  
 
É nosso parecer S.M.J. 
 
 
PARECER 

 
A Candidata VANESSA APARECIDA ALVES OLIVEIRA, n° de inscrição 36656, inscrita no cargo de ENFERMEIRO PSF, enviou 
recurso em resumo questionando a avaliação da prova de títulos e a pontuação alcançada.  
 
Analisando os títulos temos: 
 

Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM EM 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E TRAUMA - 432H 

1,0 DEFERIDO 

1,0 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ - ENFERMEIRA - SEM DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 
9.1.2.13 - (d) do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ - ENFERMEIRA - SEM 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 
9.1.2.13 - (d) do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL ESTRELA DO INDAIÁ - ENFERMEIRA - SEM 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 
9.1.2.13 - (d) do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO – GRUPO MINIEIRO PEDIATRIA LTDA – ENFERMEIRA CHEFE - INSTITUIÇÃO 
PRIVADA 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 
9.1.2 do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO – BIOCOR HOSPITAL DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES LTDA – 
ENFERMEIRA– INSTITUIÇÃO PRIVADA 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 
9.1.2 do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO – INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA – 
ENFERMEIRA - INSTITUIÇÃO PRIVADA 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 
9.1.2 do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO/CONTRATO DE TRABALHO – 
ENFERMEIRA - INSTITUIÇÃO PRIVADA 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 
9.1.2 do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO – DRV ENFERMAGEM LTDA/ SOCIA ADMINISTRADORA/ALTERAÇÃO 
CONTRATUAL – PRESTAÇÃO SERVIÇO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ - 
INSTITUIÇÃO PRIVADA 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 
9.1.2 do edital 01/2019. 

TEMPO DE SERVIÇO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – CHEFE DE UNIDADE– SEM 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

0,0 
INDEFERIDO: Não atendeu o item 
9.1.2.13 - (d) do edital 01/2019. 
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A documentação apresentada pela candidata no que se refere ao tempo de serviço, não apresentava as descrições das 
atividades desenvolvidas ou se tratava de instituição privada não atendo ao exigido nos termos previstos dos itens 9.1.2 e 
9.1.2.3 da Retificação nº 01.  
 
É nosso parecer S.M.J. 
 
 
PARECER 

 

 
A Candidata VIVIANE RIBEIRO SILVA TAKAKI, n° de inscrição 34803, inscrita no cargo de PROFESSOR PEB I, enviou recurso 
questionando o critério de desempate. 
 
Analisando os critérios de desempate temos: 

10 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE 

10.1 A classificação final dos candidatos será ordenada por cargo, em ordem decrescente, de acordo com o total de pontos obtidos nas provas 
Objetiva de Múltipla Escolha. 

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

e) 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 artigo 27 da lei Federal nº 10.741, de 01/10/2003 - Estatuto do Idoso); 

f) Obtiver o maior número de pontos na Prova Específica, se houver; 
g) Obtiver o maior número de pontos na prova de Português; 
h) Tiver idade mais elevada, até a data de divulgação do Resultado Final, dentre aqueles que tenham idade inferior a 60 (sessenta) anos. 

 
O cargo da candidata teve as disciplinas de PORTUGUÊS, INFORMÁTICA E ESPECÍFICA. Analisando os critérios apresentados, o 
primeiro seria idade para os maiores ou igual a 60 anos, ocorre que nenhuma das candidatas possuem mais de 60 anos, 
assim, o próximo critério é quem tivesse a maior pontuação na prova específica, a candidata classificada em 14º lugar obteve 
36 pontos contra 32 da recorrente. Percebe-se que não houve erro na classificação devendo ser mantida a colocação atual. 
 
 
É nosso parecer S.M.J. 
 


