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Belo Horizonte, 22 junho de 2021. 
 
À  
Comissão de Concurso Público 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO/MG 

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

 
 
Prezado, 
 
Apresentamos a V.Sa. parecer da banca examinadora sobre recurso contra inscrição. do Concurso Público desta 
prefeitura, Edital 01/2020. 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Os recorrentes ALAILSON DIAS FRANCO e CELIA REGINA SOUZA VIDAL, apresentaram recurso em 08/06/2021 com 
alegações semelhantes, sendo que o senhor ALAILSON apresentou problemas de saúde, ficando internado durante 
vários dias, sendo que a senhora CELIA ficou acompanhado durante esse período e não teve condições de concluir as 
inscrições efetuando o pagamento na data de vencimento.  
 
SOBRE EDITAL 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1 Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

a) indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
b) inscrições (erro na grafia do nome, omissão do nome, erro no número de inscrição, erro no número do documento de 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 e no Diário Oficial da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO (https://doresdoturvo.mg.gov.br/diario-oficial/), podendo, assim, o candidato valer-se 
da consulta.  

11.3 Os recursos deverão ser preenchidos em formulário específico (modelo constante do ANEXO III deste Edital) e deverão ser 
encaminhados por meio eletrônico, mediante e-mail para recurso@eloassessoriaeservicos.com.br, (averiguando-se sua 
tempestividade pela data do envio), contendo a seguinte identificação: Referente ao Recurso Administrativo – Concurso Público – 
Edital nº 01/2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO. 

11.4 A anulação de qualquer questão, seja por recurso administrativo ou decisão judicial, resultará em benefício de todos os candidatos, 
inclusive daqueles que não tenham recorrido ou ingressado em juízo. 

11.5 Não serão conhecidos os recursos que não observarem as hipóteses de cabimento, bem como aqueles não fundamentados ou 
intempestivos. 

11.6 Os recursos interpostos serão decididos em única instância. 

11.7 Os recursos interpostos serão respondidos pela empresa organizadora do Concurso e o respectivo parecer será divulgado, no máximo, 
até a data do evento subsequente, constante do CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO VI deste Edital). 



 

Página 2 de 2 

 

 
 

PARECER 
 

Analisando a situação dos recorrentes o edital fez constar: 
 

6 – DAS INSCRIÇÕES 

6.1 As inscrições deverão ser realizadas VIA INTERNET, no endereço eletrônico www.eloassessoriaeservicos.com.br, em período e 
horário estabelecidos no CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO VI deste Edital), não sendo aceitas fora do período 
estabelecido. 

6.2 A taxa de inscrição deverá ser recolhida em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO, por meio de boleto bancário, 
até a data prevista no CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO VI deste Edital), observados os horários de atendimento e 
das transações financeiras de cada instituição bancária. 

6.3 Caso o vencimento indicado no boleto bancário recaia em sábado, domingo ou feriado, o pagamento poderá ser efetuado até o dia 
útil imediatamente seguinte. 

6.4 O boleto bancário será emitido em nome do candidato e deverá ser impresso em impressora a laser ou jato de tinta, para 
possibilitar a correta impressão e leitura dos dados e do código de barras, e o pagamento deverá ser efetuado no prazo nele 
indicado; a impressão desse documento em outro tipo de impressora é de exclusiva responsabilidade do candidato. 

6.5 Durante o período de inscrição, a segunda via do boleto bancário poderá ser obtida no endereço eletrônico 
www.eloassessoriaeservicos.com.br, ficando indisponível a partir do primeiro dia útil após a data determinada para pagamento. 

 
E ainda: 
 

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. 

[...] 

7.9 Não serão recebidas inscrições por via postal, fac-símile, correio eletrônico, condicional ou extemporânea. 

 
O último dia de pagamento da taxa de inscrição foi dia 04/05/2021, portando conforme previsto no edital não é 
possível efetuar inscrição ou o pagamento em data posterior, ficando o boleto indisponível após o vencimento.  
 
Desse modo o recurso deve ser indeferido. 
 
É nosso parecer, SMJ. 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 

http://www.eloassessoriaeservicos.com.br/

