
 

Belo Horizonte, 23 de maio de 2018. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE JENIPAPO DE MINAS/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Processo Seletivo – Edital 01/2018 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recurso de candidato referente à divulgação do Resultado 
Geral do Processo Seletivo desta prefeitura, Edital 01/2018. 
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

XI – 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 nomenclatura da função; 

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. 

2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 02 (dois) 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 JENIPAPO DE MINAS, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

RECURSO 

 
A candidata LIDINEIA OLIVEIRA GOMES, n° de inscrição 941, inscrita no cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM enviou 
recurso solicitando a revisão da pontuação alcançada. 
 
Realizamos nova análise da pontuação da candidata, e não constatamos nenhuma falha ou incorreção, sendo:  
 

PROVAS N° DE ACERTOS QUESTÕES 
PONTOS POR 

QUESTÃO 

PONTOS POR 

PROVA 
TOTAL 

PORTUGUÊS 03 01, 02, 05 05 15 

45 CONHECIMENTOS GERAIS 02 08, 10 05 10 

G. L. SAÚDE PÚBLICA 04 11, 14, 16, 19 05 20 

 
Apresentamos cópia do da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Processo Seletivo n° 01/2018, para devida conferência.  



 

 
 

 
É nosso parecer, SMJ 
 
Atenciosamente, 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


