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Belo Horizonte, 23 Março de 2020 
 
À  
Comissão de Concurso Público 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL/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 

14 – DAS DIPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 No ato da posse o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos: 

a). Laudo médico favorável, fornecido por profissional ou junta médica devidamente designada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LARANJAL, de posse dos seguintes exames: hemograma completo com plaquetas; grupo sanguíneo e fato Rh; urina rotina; 
eletrocardiograma; raio X de tórax PA (os exames poderão ser realizados na rede pública ou privada de saúde, com validade de até 
30 (trinta) dias a contar da data de sua realização). 

b). Original e fotocópia de comprovante de residência; 
c). Original e fotocópia da certidão de nascimento ou casamento ou averbações, se houver; 
d). Original e fotocópia da Cédula de Identidade ou Carteira de Identidade Profissional; 
e). Original e fotocópia do CPF; 
f). Original e fotocópia do cartão de cadastramento no PIS/PASEP(se possuir); 
g). 2 fotografias 3x4 recentes; 
h). Original e fotocópia do Título de Eleitor com o comprovante de votação na última eleição; 
i). Original e fotocópia do Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa (se do sexo masculino); 
j). Original e fotocópia do comprovante de capacitação legal para o exercício do cargo (diploma registrado ou declaração ou atestado 

ou certificado de conclusão do curso emitido pela instituição de ensino, carteira de identidade profissional, registro no órgão de 
fiscalização do exercício profissional competente). 

k). Original e fotocópia da certidão de que tenha sido jurado, caso este quesito tenha sido utilizado como critério de desempate. 
l). Declaração de bens que constituam seu patrimônio; 
m). Declaração de que não infringe o art. 37, inciso XVI da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Acumulação de 

Cargos e Funções) e ainda, quanto aos proventos de aposentadoria, o disposto no art. 37, §10, da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98; 

 

PARECER 
 

Os Candidatos DAYANNA PAES DE MATOS PINTO, n° de inscrição 25078, inscrito no cargo de TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM DA ESF e MARCOS DAS COSTA nº de inscrição 27457, inscrito no cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE, enviou recurso questionando o pré-requisito: Residir na área de atuação.  
 

O edital exige a apresentação dos documentos de habilitação dos candidatos quando da convocação para posse, 
nesse caso, somente nesse momento, caso o candidato não comprove que reside na comunidade é que será 
desclassificado.  
 

Portanto, só tomam posse os aprovados no concurso que tenham preenchido todos os requisitos previstos no edital. 
 

É nosso parecer, SMJ 
 
 

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

 
À  
Comissão de Concurso Público 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL/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 

09 – DAS PROVAS  

[...] 

9.1.1 A Prova Prática, de caráter eliminatório, valerá 100 (cem) pontos, e será avaliada através dos conceitos APTO ou INAPTO sendo 
considerado APTO o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. O candidato que obtiver o conceito 
INAPTO será eliminado do Concurso. A prova Prática será aplicada somente aos candidatos inscritos nos cargos de: AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF, AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS DA ESF, OPERADOR DE MÁQUINAS, OPERÁRIO, SOLDADOR, 
SERVIÇAL E PEDREIRO 

 

PARECER 
 

O Candidato GLAUBER LUIZ HENRIQUES NOVAIS, n° de inscrição 23579, inscrito no cargo de OPERADOR DE 
MÁQUINAS, enviou recurso solicitando revisão de pontuação da prova prática.  
 
A avalição da prova prática foi feita de acordo com os critérios apresentados no Edital, o mesmo já previa que os 
candidatos que obtivesse acima de 50 pontos seriam considerados APTOS, e os candidatos que obtivessem menos 
de 50 pontos seriam considerados INAPTOS.  
 
Vale ressaltar que o critério da prova prática era ELIMINATÓRIO e não classificatório.  

 
 

É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

Página 3 de 10 

 

Belo Horizonte, 23 Março de 2020 
 
À  
Comissão de Concurso Público 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL/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 
 

10 – DAS CLASSIFICAÇÃAO FINAL DE DESEMPATE  

 
[...] 
 

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) Obtiver o maior número de pontos na prova de Conhecimentos Gerais; 
e) Tiver idade mais elevada, até o último dia de inscrição neste Concurso Público, dentre aqueles que tenham idade inferior a 60 

(sessenta) anos. 
 

PARECER 
 

O Candidato JOSÉ LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, n° de inscrição 23372, inscrito no cargo de MOTORISTA, enviou 
recurso questionando os pré-requisitos: Habilitação na Categoria D ou E, e referente ao critério de desempate. 
 

Sobre a habilitação, o edital exige a apresentação dos documentos dos candidatos só após aprovados, quando da 
convocação para posse, não se pode desclassificar o concorrente que, à época da realização do processo, não tinha 
o pré-requisito exigido. Portanto, só tomam posse os aprovados no concurso que tenham preenchido todos os 
requisitos previstos no edital. 
 

Sobre os critérios de desempate observa-se que nenhum dos candidatos abaixo se enquadra no primeiro e segundo 
critério de desempate de acordo com edital. Seguindo os critérios, o próximo que se enquadra de acordo com as 
disciplinas exigidas para o cargo foi, obter maior número de pontos na prova de Português: 
  

Inscrição Nome Candidato Data Nasc. Port RL CG Prova Objetiva Total Colocação Resultado 

27555 LORENA RIBEIRO PIRES 21/10/1996 18.00 27.00 20.00 65 65 6 Aprovado 

26332 HÉRCULES JOSÉ DO CARMO 09/08/1974 9.00 24.00 32.00 65 65 7 Aprovado 

23372 JOSÉ LEANDRO RODRIGUES DA SILVA 14/01/1992 9.00 24.00 32.00 65 65 8 Aprovado 

 

Desse modo não há erro nos critérios de desempate adotados. 
 
É nosso parecer, SMJ 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 23 Março de 2020 
 
À  
Comissão de Concurso Público 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL/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, 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 LARANJAL podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 
[...] 

 

PARECER 
 
O Candidato MARCOS ANTÔNIO PERES DE OLIVEIRA, n° de inscrição 23511, inscrito no cargo de OPERÁRIO, 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 05 02, 04, 05, 07, 10 03 15 

58 Raciocínio Logico  05 11, 13, 16, 18, 19 03 15 

Conhecimentos Gerais 07 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30 04 28 

 
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 RACIOCÍNIO LOGICO alcançaria 30 pontos e de 
CONHECIMENTOS GERAIS alcançaria 40 pontos. 
 
Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2019, para devida conferência. 
 

 



 

Página 5 de 10 

 

 
 
 

É nosso parecer, SMJ 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 23 Março de 2020 
 
À  
Comissão de Concurso Público 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL/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 

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 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. 

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 LARANJAL, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 
 [...] 

 

PARECER 
 
A Candidata NILZA DE PAULA PERES, n° de inscrição 23509, inscrito no cargo de SERVIÇAL, 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 08 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10 03 24 

61 Raciocínio Logico  03 11, 18, 19 03 09 

Conhecimentos Gerais 07 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 04 28 

 
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 RACIOCÍNIO LOGICO alcançaria 30 pontos e de 
CONHECIMENTOS GERAIS alcançaria 40 pontos.  
 
Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2019, para devida conferência. 
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Quanto ao questionamento referente à prova prática o Edital não previa a forma de apresentação do candidato para 
realização da prova.  
 
A apresentação dos cortes do frango era exatamente para visualização dos candidatos, ficou exposto para que todos 
pudessem verificar no ato da prova, como uma espécie de gabarito.  
 

Vale ressaltar que o critério da prova prática era ELIMINATÓRIO e não classificatório. 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 

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

 
À  
Comissão de Concurso Público 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL/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 

10 – DAS CLASSIFICAÇÃAO FINAL DE DESEMPATE  

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) Obtiver o maior número de pontos na prova de Conhecimentos Gerais; 
e) Tiver idade mais elevada, até o último dia de inscrição neste Concurso Público, dentre aqueles que tenham idade inferior a 60 

(sessenta) anos. 
 

PARECER 
 

O Candidato WOLNEY RIBEIRO DE SOUZA, n° de inscrição 23545, inscrito no cargo de ENFERMEIRO DA ESF, enviou 
recurso questionando os pré-requisitos: Critério de desempate. 

 
Observe-se que nenhum dos candidatos abaixo se enquadra no primeiro e segundo critério de desempate de acordo 
com edital. Seguindo os critérios, o próximo que se enquadra de acordo com as disciplinas exigidas para o cargo foi, 
obter maior número de pontos na prova de Português: 
 

Inscrição Nome Candidato Data Nasc. Port RL CG G.L.S. 
Púb 

Prova 
Objetiva Total Colocação Resultado 

23470 ROGERIO GUEDES DE REZENDE 01/07/1981 16.00 16.00 18.00 28.00 78 78 2 Aprovado 

23545 WOLNEY RIBEIRO DE SOUZA 25/09/1967 10.00 18.00 18.00 32.00 78 78 3 Aprovado 
 

Vale ressaltar que a prova para o cargo de Enfermeiro da ESF não exigia a disciplina Específica, e nenhum dos 
candidatos acima tem idade elevada, igual ou superior a 60 anos.  

 
 

É nosso parecer, SMJ 
Atenciosamente, 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 23 Março de 2020 
 
À  
Comissão de Concurso Público 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL/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, 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 LARANJAL podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

[...] 

 

PARECER 
 
A Candidata YANNE PACHECO DOS SANTOS, n° de inscrição 26675, inscrito no cargo de ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO, 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, 06, 07, 08 03 18 

74 Raciocínio Logico  08 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 03 24 

Conhecimentos Gerais 08 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 04 32 

 
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 RACIOCÍNIO LOGICO alcançaria 30 pontos e de 
CONHECIMENTOS GERAIS alcançaria 40 pontos.  
 
Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2019, para devida conferência. 
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É nosso parecer, SMJ 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 


