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Belo Horizonte, 23 de Outubro de 2020 

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

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

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

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 
 
a) Indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) Inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento 

de inscrição); 
c) Local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
d) Realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou Prática); 
e) Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);  
f) Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) Resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) Qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 03 (Três) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da publica ção 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.  
[...] 

 

 

PARECER 
 
O Candidato DEYVSON ISMAILLER DE MENEZES AMARAL, n° de inscrição 32904, inscrito no cargo de CONTROLE 
INTERNO, enviou recurso solicitando revisão da pontuação alcançada, questionando ter acertado 07 (sete) questões 
da Prova de PORTUGUÊS, constatamos somente 06 (seis) acertos. 
 
Realizamos nova análise da pontuação, e não constatamos nenhuma falha ou incorreção, sendo:  
 

PROVAS N° DE ACERTOS QUESTÕES 
PONTOS POR 

QUESTÃO 
PONTOS 

ATINGIDOS 
TOTAL 

Português 06 01, 03, 04, 05, 07, 09 3,0 18,0 

72,0 Informática  10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 3,0 30,0 

Conhecimentos Específicos 06 21, 22, 23, 25, 26, 28 4,0 24,0 

 
Vale ressaltar que a pontuação das disciplinas tem valores diferentes, sendo que aquele candidato que acertasse 
todas as questões de PORTUGUÊS alcançaria 30 pontos, de INFORMÁTICA alcançaria 30 pontos, de 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS alcançaria 40 pontos. 
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Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2019, para devida conferência.  
 

 
 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 23 de Outubro de 2020 

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

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

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

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 
 
a) Indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) Inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento 

de inscrição); 
c) Local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);  
d) Realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou Prática); 
e) Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);  
f) Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) Resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) Qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 03 (Três) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da publica ção 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.  
[...] 

 

 

PARECER 
 
O Candidato THIAGO MOREIRA, n° de inscrição 34593, inscrito no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS ÁREA 
URBANA E RURAL, enviou recurso solicitando revisão da pontuação alcançada, na prova de CONHECIMENTOS 
GERAIS. 
 
Realizamos nova análise da pontuação, sendo:  
 

PROVAS N° DE ACERTOS QUESTÕES 
PONTOS POR 

QUESTÃO 
PONTOS 

ATINGIDOS 
TOTAL 

Português 02 07, 09 3,0 6,0 

46,0 Matemática 04 12, 13, 15, 19 3,0 12,0 

Conhecimentos Gerais 07 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 4,0 28,0 

 
Vale ressaltar que a pontuação das disciplinas tem valores diferentes, sendo que aquele candidato que acertasse 
todas as questões de PORTUGUÊS alcançaria 30 pontos, de MATEMÁTICA alcançaria 30 pontos, de 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS alcançaria 40 pontos. 
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Constatamos que a pontuação obtida na prova de CONHECIMENTOS GERAIS foi lançada erroneamente, sendo assim 
a pontuação final correta será 46,0. 
 
Na analise da pontuação do candidato encontramos um equivoco, o sistema pontuou as questões de 
CONHECIMENTOS GERAIS um valor de 3,0 pontos totalizando 21,0 pontos de acertos, porém o valor das questões 
para essa disciplina são 4,0 pontos para cada questão, sendo sua nota para essa disciplina de conhecimentos 
específicos de 28,0. 

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

 
 
 
É nosso parecer, SMJ 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 23 de Outubro de 2020 
 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

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

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 
 
a) Indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) Inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento 

de inscrição); 
c) Local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);  
d) Realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou Prática); 
e) Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) Resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) Qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
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.  
[...] 

 

PARECER 
 
A Candidata VIVIANE APARECIDA DA SILVA n° de inscrição 37207, inscrito no cargo de PSICÓLOGO DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, enviou recurso solicitando revisão da pontuação alcançada. 
 
Realizamos nova análise da pontuação, e não constatamos nenhuma falha ou incorreção, sendo:  
 

PROVAS N° DE ACERTOS QUESTÕES 
PONTOS POR 

QUESTÃO 
PONTOS 

ATINGIDOS 
TOTAL 

Português 06 01, 04, 05, 07, 08, 10 3,0 18,0 

67,0 Conhecimentos Gerais 07 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20 3,0 21,0 

Conhecimentos Específicos 07 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 4,0 28,0 

 
Vale ressaltar que a pontuação das disciplinas tem valores diferentes, sendo que aquele candidato que acertasse 
todas as questões de PORTUGUÊS alcançaria 30 pontos, de CONHECIMENTOS GERAIS alcançaria 30 pontos, de 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS alcançaria 40 pontos. 
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Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2019, para devida conferência.  
 
 

 
 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 23 de Outubro de 2020 
 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

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

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 
 
a) Indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) Inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento 

de inscrição); 
c) Local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);  
d) Realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou Prática); 
e) Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) Resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) Qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
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.  
[...] 

 

 

PARECER 
 
O Candidato WASHINGTON MAGALHÃES MENDES n° de inscrição 34710, inscrito no cargo de MOTORISTA, enviou 
recurso solicitando revisão da pontuação alcançada, na prova de CONHECIMENTOS ESPECIFICOS. 
 
Realizamos nova análise da pontuação, sendo:  
 

PROVAS N° DE ACERTOS QUESTÕES 
PONTOS POR 

QUESTÃO 
PONTOS 

ATINGIDOS 
TOTAL 

Português 07 01, 04, 05, 07, 08, 10 3,0 21,0 

73,0 Matemática 08 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20 3,0 24,0 

Conhecimentos Específicos 07 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 4,0 28,0 

 
Vale ressaltar que a pontuação das disciplinas tem valores diferentes, sendo que aquele candidato que acertasse 
todas as questões de PORTUGUÊS alcançaria 30 pontos, de MATEMÁTICA alcançaria 30 pontos, de 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS alcançaria 40 pontos. 
 
Constatamos que a pontuação obtida na prova de CONHECIMENTOS ESPECIFICOS foi lançada erroneamente, sendo 
assim a pontuação final correta será 73,0. 
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Na análise da pontuação do candidato encontramos um equivoco, o sistema pontuou as questões de 
CONHECIMENTOS ESPECIFICO um valor de 3,0 pontos totalizando 21,0 pontos de acertos, porém o valor das 
questões para essa disciplina são 4,0 pontos para cada questão, sendo sua nota para essa disciplina de 
conhecimentos específicos de 28,0. 
 
Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2019, para devida conferência.  
 
 

 
 
É nosso parecer, SMJ 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 23 de Outubro de 2020 

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

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

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

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 
 
a) Indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) Inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento 

de inscrição); 
c) Local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);  
d) Realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou Prática); 
e) Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
f) Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
g) Resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
h) Qualquer outra decisão proferida no certame. 

 
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.  
 
[...] 

11.6 Os recursos interpostos serão decididos em única instância. 
 

 

PARECER 
 
O Candidato VITOR ALVES DA SILVA JUNIOR n° de inscrição 35474, inscrito no cargo de CONTADOR MUNICIPAL, 
enviou recurso solicitando revisão de questão.  
 
O recurso já foi respondido e indeferido dentro do prazo estabelecido. Levando em consideração que eles serão 
decididos em única instância, não cabe nesse momento reanálise.  
 
Com isso o recurso deve ser indeferido. 
 
É nosso parecer, SMJ 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 23 de Outubro de 2020 
 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

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

13 – DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD 
 

[...] 

13.1 O candidato deverá entregar o Laudo Médico (original ou cópia autenticada) COM EXPRESSA REFERÊNCIA AO CÓDIGO CORRESPONDENTE DA 
CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇA – CID, na PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ, situada à Praça do Rosário, nº 268, Rosário, Dores 
do Indaiá/MG CEP 35.610-000, dentro de um envelope devidamente identificado (PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ– Concurso Público – 
Edital nº 01/2019, nº de inscrição, nome completo e cargo pleiteado) ou encaminhar via postal, endereçado à  ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS 
LTDA, situada à Rua ilmenita, 220 – sala 203, bairro Camargos, CEP: 30.520-060 - Belo Horizonte/MG, postado, impreterivelmente, através dos Correios 
por meio de Aviso de Recebimento - AR, dentro de um envelope devidamente identificado (nº de inscrição, nome completo e cargo pleiteado), até a data 
estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO VII deste Edital). 

 
[...] 
 

ANEXO VIII 
 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 

DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL 

16/06/2020 - 

Último dia para envio do Laudo Médico pelo candidato que 
quiser concorrer como deficiente.  

Através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR (averiguando-se 
sua tempestividade pela data da postagem)  

Último dia para pagamento da taxa de inscrição (boleto 
bancário) 

Estabelecimento bancário, observado o horário de atendimento e das 
transações financeiras de cada instituição. 

 
 

PARECER 
 
O Candidato JOÃO VICTOR FERNANDES MOREIRA n° de inscrição 36415, inscrito no cargo de AGENTE SANITÁRIO, 
enviou recurso solicitando concessão de vaga de PCD. A solicitação e os laudos não foram enviados dentro do prazo 
estabelecido. Com isso o pedido de concessão é intempestivo. 
 
 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


