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  Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
A candidata ALBA LUIZA DA SILVA BISPO LOPES, n° de inscrição 9542, inscrita no cargo de PROFESSOR SI, enviou recurso 
solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
Verificamos que a candidata não apresentou declaração informando a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou 
similares as atribuições previstas no anexo II do edital: 
 

1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, quando o órgão empregador for 

Instituição Pública, no caso de Instituições Privadas, a Certidão de Tempo de Serviço deve estar acompanhada obrigatoriamente do Contrato de Trabalho 

ou Carteira de Trabalho. 

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), parte que identifica o candidato e o contrato de trabalho ou CTPS, acrescida de declaração assinada, que 

conforme o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie de trabalho realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as 
atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área privada. 

b) Declaração / certidão assinada, que informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 

desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área pública. 

c) Contrato de prestação de serviços ou Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) acrescido de declaração assinada que informe o período (início e fim, se for o 

caso) com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, no caso do serviço prestado como 

autônomo. 

 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
A candidata ANA CARLA OLIVEIRA DE MORÃES, n° de inscrição 11581, inscrita no cargo de PROFESSOR SI, enviou 
recurso solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
Verificamos que a candidata não apresentou declaração informando a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou 
similares as atribuições previstas no anexo II do edital: 
 

1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, quando o órgão empregador for 

Instituição Pública, no caso de Instituições Privadas, a Certidão de Tempo de Serviço deve estar acompanhada obrigatoriamente do Contrato de Trabalho 

ou Carteira de Trabalho. 

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), parte que identifica o candidato e o contrato de trabalho ou CTPS, acrescida de declaração assinada, que 

conforme o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie de trabalho realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as 
atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área privada. 

b) Declaração / certidão assinada, que informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 

desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área pública. 

c) Contrato de prestação de serviços ou Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) acrescido de declaração assinada que informe o período (início e fim, se for o 

caso) com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, no caso do serviço prestado como 

autônomo. 

 

O ANEXO V faz referencia a FICHA INFORMATIVA DE TITULOS os tipos de títulos apresentados e não como declaração 
com descrição das atividades, sendo que a mesma deveria ser feita pela Instituição apresentada.  
 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO, permanece Resultado Final.  
 
É nosso parecer, SMJ 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
A candidata BRUNA IMACULADA MAGALHÃES PAIVA DE JESUS, n° de inscrição 8550, inscrita no cargo de ENFERMEIRO 
RBS, enviou recurso solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
Verificamos que a candidata não apresentou declaração informando a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou 
similares as atribuições previstas no anexo II do edital: 
 

1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, quando o órgão empregador for 

Instituição Pública, no caso de Instituições Privadas, a Certidão de Tempo de Serviço deve estar acompanhada obrigatoriamente do Contrato de Trabalho 

ou Carteira de Trabalho. 

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), parte que identifica o candidato e o contrato de trabalho ou CTPS, acrescida de declaração assinada, que 

conforme o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie de trabalho realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as 
atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área privada. 

b) Declaração / certidão assinada, que informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 

desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área pública. 

c) Contrato de prestação de serviços ou Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) acrescido de declaração assinada que informe o período (início e fim, se for o 

caso) com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, no caso do serviço prestado como 

autônomo. 

 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
A candidata BRUNO SANTOS GUEDES, n° de inscrição 8206, inscrito no cargo de ENGENHEIRO CIVIL, enviou recurso 
solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
Analisamos a documentação enviada e verificamos que de fato o candidato apresentou o contrato de trabalho com as 
descrições das atividades desenvolvidas de forma similar ao previsto no anexo II, atendendo ao previsto no edital, 
desse modo o candidato faz juz a 10 pontos. 
 
Dessa forma o recurso esta DEFERIDO.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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  Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
A candidata CAMILA SANTOS ABRANCHES, n° de inscrição 12183, inscrita no cargo de PROFESSOR SI, enviou recurso 
solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
Verificamos que a candidata não apresentou declaração informando a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou 
similares as atribuições previstas no anexo II do edital: 
 

1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, quando o órgão empregador for 

Instituição Pública, no caso de Instituições Privadas, a Certidão de Tempo de Serviço deve estar acompanhada obrigatoriamente do Contrato de Trabalho 

ou Carteira de Trabalho. 

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), parte que identifica o candidato e o contrato de trabalho ou CTPS, acrescida de declaração assinada, que 

conforme o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie de trabalho realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as 
atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área privada. 

b) Declaração / certidão assinada, que informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 

desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área pública. 

c) Contrato de prestação de serviços ou Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) acrescido de declaração assinada que informe o período (início e fim, se for o 

caso) com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, no caso do serviço prestado como 

autônomo. 

 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO,  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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  Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
A candidata CLAÚDIA SIMONE RIBEIRO DE SOUZA, n° de inscrição 12560, inscrita no cargo de PROFESSOR SI, enviou 
recurso solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
Verificamos que a candidata não apresentou declaração informando a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou 
similares as atribuições previstas no anexo II do edital: 
 

1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, quando o órgão empregador for 

Instituição Pública, no caso de Instituições Privadas, a Certidão de Tempo de Serviço deve estar acompanhada obrigatoriamente do Contrato de Trabalho 

ou Carteira de Trabalho. 

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), parte que identifica o candidato e o contrato de trabalho ou CTPS, acrescida de declaração assinada, que 

conforme o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie de trabalho realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as 
atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área privada. 

b) Declaração / certidão assinada, que informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 

desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área pública. 

c) Contrato de prestação de serviços ou Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) acrescido de declaração assinada que informe o período (início e fim, se for o 

caso) com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, no caso do serviço prestado como 

autônomo. 

 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO, permanece Resultado Final.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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  Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
O candidato DIEGO CRISTIANO DA SILVA, n° de inscrição 10830, inscrita no cargo de MÉDICO ESF, enviou recurso 
solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.  
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
Verificamos que o candidato não apresentou declaração informando a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou 
similares as atribuições previstas no anexo II do edital: 
 

1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, quando o órgão empregador for 

Instituição Pública, no caso de Instituições Privadas, a Certidão de Tempo de Serviço deve estar acompanhada obrigatoriamente do Contrato de Trabalho 

ou Carteira de Trabalho. 

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), parte que identifica o candidato e o contrato de trabalho ou CTPS, acrescida de declaração assinada, que 

conforme o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie de trabalho realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as 
atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área privada. 

b) Declaração / certidão assinada, que informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 

desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área pública. 

c) Contrato de prestação de serviços ou Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) acrescido de declaração assinada que informe o período (início e fim, se for o 

caso) com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, no caso do serviço prestado como 

autônomo. 

 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO, permanece Resultado Final.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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  Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
A candidata ELINARA APARECIDA COSTA SILVA DUTRA, n° de inscrição 12549, inscrita no cargo de PROFESSOR SI, 
enviou recurso solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
Verificamos que a candidata não apresentou declaração informando a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou 
similares as atribuições previstas no anexo II do edital: 
 

1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, quando o órgão empregador for 

Instituição Pública, no caso de Instituições Privadas, a Certidão de Tempo de Serviço deve estar acompanhada obrigatoriamente do Contrato de Trabalho 

ou Carteira de Trabalho. 

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), parte que identifica o candidato e o contrato de trabalho ou CTPS, acrescida de declaração assinada, que 

conforme o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie de trabalho realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as 
atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área privada. 

b) Declaração / certidão assinada, que informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 

desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área pública. 

c) Contrato de prestação de serviços ou Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) acrescido de declaração assinada que informe o período (início e fim, se for o 

caso) com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, no caso do serviço prestado como 

autônomo. 

 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO, permanece Resultado Final.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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  Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
A candidata ELISANGELA ALMEIDA EVANGELISTA, n° de inscrição 8563, inscrita no cargo de PROFESSOR SI, enviou 
recurso solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
Verificamos que a candidata não apresentou declaração informando a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou 
similares as atribuições previstas no anexo II do edital, em todos os títulos.   
 

1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, quando o órgão empregador for 

Instituição Pública, no caso de Instituições Privadas, a Certidão de Tempo de Serviço deve estar acompanhada obrigatoriamente do Contrato de Trabalho 

ou Carteira de Trabalho. 

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), parte que identifica o candidato e o contrato de trabalho ou CTPS, acrescida de declaração assinada, que 

conforme o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie de trabalho realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as 
atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área privada. 

b) Declaração / certidão assinada, que informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 

desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área pública. 

c) Contrato de prestação de serviços ou Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) acrescido de declaração assinada que informe o período (início e fim, se for o 

caso) com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, no caso do serviço prestado como 

autônomo. 

 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO, permanece Resultado Final.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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  Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
A candidata ESMERALDA ANTÔNIA DOS SANTOS, n° de inscrição 10832, inscrita no cargo de PROFESSOR SI, enviou 
recurso solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
Verificamos que a candidata não apresentou declaração informando a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou 
similares as atribuições previstas no anexo II do edital: 
 

1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, quando o órgão empregador for 

Instituição Pública, no caso de Instituições Privadas, a Certidão de Tempo de Serviço deve estar acompanhada obrigatoriamente do Contrato de Trabalho 

ou Carteira de Trabalho. 

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), parte que identifica o candidato e o contrato de trabalho ou CTPS, acrescida de declaração assinada, que 

conforme o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie de trabalho realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as 
atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área privada. 

b) Declaração / certidão assinada, que informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 

desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área pública. 

c) Contrato de prestação de serviços ou Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) acrescido de declaração assinada que informe o período (início e fim, se for o 

caso) com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, no caso do serviço prestado como 

autônomo. 

 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO, permanece Resultado Final.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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  Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
A candidata FLAVIA RODRIGUES NUNES, n° de inscrição 11796, inscrita no cargo de ENFERMEIRO ESF, enviou recurso 
solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
Verificamos que a candidata não apresentou declaração informando a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou 
similares as atribuições previstas no anexo II do edital: 
 
 

1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, quando o órgão empregador for 

Instituição Pública, no caso de Instituições Privadas, a Certidão de Tempo de Serviço deve estar acompanhada obrigatoriamente do Contrato de Trabalho 

ou Carteira de Trabalho. 

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), parte que identifica o candidato e o contrato de trabalho ou CTPS, acrescida de declaração assinada, que 

conforme o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie de trabalho realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as 
atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área privada. 

b) Declaração / certidão assinada, que informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 

desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área pública. 

c) Contrato de prestação de serviços ou Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) acrescido de declaração assinada que informe o período (início e fim, se for o 

caso) com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, no caso do serviço prestado como 

autônomo. 

 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO, permanece Resultado Final.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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  Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
O candidato GILSON PEREIRA BRAGA, n° de inscrição 13152, inscrita no cargo de ENFERMEIRO RBS, enviou recurso 
solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
Verificamos que o candidato não apresentou declaração informando a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou 
similares as atribuições previstas no anexo II do edital: 
 

1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, quando o órgão empregador for 

Instituição Pública, no caso de Instituições Privadas, a Certidão de Tempo de Serviço deve estar acompanhada obrigatoriamente do Contrato de Trabalho 

ou Carteira de Trabalho. 

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), parte que identifica o candidato e o contrato de trabalho ou CTPS, acrescida de declaração assinada, que 

conforme o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie de trabalho realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as 
atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área privada. 

b) Declaração / certidão assinada, que informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 

desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área pública. 

c) Contrato de prestação de serviços ou Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) acrescido de declaração assinada que informe o período (início e fim, se for o 

caso) com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, no caso do serviço prestado como 

autônomo. 

 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO, permanece Resultado Final.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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  Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
A candidata IZABELA LEANDRO DOS SANTOS GOMES, n° de inscrição 9776, inscrita no cargo de PEDAGOGO, enviou 
recurso solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
Verificamos que a candidata não apresentou declaração informando a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou 
similares as atribuições previstas no anexo II do edital: 
 
 

1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, quando o órgão empregador for 

Instituição Pública, no caso de Instituições Privadas, a Certidão de Tempo de Serviço deve estar acompanhada obrigatoriamente do Contrato de Trabalho 

ou Carteira de Trabalho. 

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), parte que identifica o candidato e o contrato de trabalho ou CTPS, acrescida de declaração assinada, que 

conforme o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie de trabalho realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as 
atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área privada. 

b) Declaração / certidão assinada, que informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 

desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área pública. 

c) Contrato de prestação de serviços ou Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) acrescido de declaração assinada que informe o período (início e fim, se for o 

caso) com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, no caso do serviço prestado como 

autônomo. 

 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO, permanece Resultado Final.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
A candidata JÚLIO ESTEVAN DE PAIVA OLIVEIRA, n° de inscrição 10613, inscrita no cargo de MÉDICO – ESF, enviou 
recurso solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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 MATEUS LEME, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

[...] 

 

8. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso fora de contexto ou não fundamentado ou ainda aqueles a que se der entrada fora dos prazos estabelecidos. 

 

PARECER 

 
Recurso intempestivo, o Resultado Final foi publicado no dia 23/09/2019, o candidato tinha 03 dias úteis para interpor 
com recurso de acordo com Edital, porém teve sua postagem no dia 27/09/2019.  
 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO, permanece Resultado Final.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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  Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
A candidata LEIDIANE ÉRICA CLARETH DOS SANTOS, n° de inscrição 9686, inscrita no cargo de ENFERMEIRO RBS, enviou 
recurso solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
Verificamos que a candidata não apresentou a cópia do comprovante de endereço conforme solicitado no edital. 
 

1.3.9 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. 

 

 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO, permanece Resultado Final.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
A candidata LUANA MARIA OLIVEIRA DE MORÃES, n° de inscrição 8315, inscrita no cargo de PROFESSOR SI, enviou 
recurso solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

SOBRE EDITAL 
 
12 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

2- Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 

i) Indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 

j) 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); 

k) Local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 

l) Realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou Prática); 

m) Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 

n) Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 

o) Resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 

p) Qualquer outra decisão proferida no certame. 

 

PARECER 

 
Verificamos que a candidata não apresentou declaração informando a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou 
similares as atribuições previstas no anexo II do edital: 
 

1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, quando o órgão empregador for 

Instituição Pública, no caso de Instituições Privadas, a Certidão de Tempo de Serviço deve estar acompanhada obrigatoriamente do Contrato de Trabalho 

ou Carteira de Trabalho. 

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), parte que identifica o candidato e o contrato de trabalho ou CTPS, acrescida de declaração assinada, que 

conforme o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie de trabalho realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as 
atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área privada. 

b) Declaração / certidão assinada, que informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 

desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área pública. 

c) Contrato de prestação de serviços ou Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) acrescido de declaração assinada que informe o período (início e fim, se for o 

caso) com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, no caso do serviço prestado como 

autônomo. 

 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO, permanece Resultado Final.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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  Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
O candidato LUCIAN PEREIRA DE SOUZA, n° de inscrição 1003, inscrita no cargo de MÉDICO ESF, enviou recurso 
solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
Verificamos que o candidato não apresentou declaração informando a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou 
similares as atribuições previstas no anexo II do edital, em todos os títulos.  
 

1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, quando o órgão empregador for 

Instituição Pública, no caso de Instituições Privadas, a Certidão de Tempo de Serviço deve estar acompanhada obrigatoriamente do Contrato de Trabalho 

ou Carteira de Trabalho. 

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), parte que identifica o candidato e o contrato de trabalho ou CTPS, acrescida de declaração assinada, que 

conforme o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie de trabalho realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as 
atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área privada. 

b) Declaração / certidão assinada, que informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 

desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área pública. 

c) Contrato de prestação de serviços ou Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) acrescido de declaração assinada que informe o período (início e fim, se for o 

caso) com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, no caso do serviço prestado como 

autônomo. 

 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO, permanece Resultado Final.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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  Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
A candidata MARGARETH ROSA DA SILVA OLIVEIRA, n° de inscrição 14260, inscrita no cargo de PROFESSOR SI, enviou 
recurso solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
Analisamos novamente os títulos e não identificamos nenhuma irregularidade. De Acordo com Edital a pontuação 
atribuída aos títulos seria: 

1.3.1 A pontuação para tempo de serviço é de 12 (doze) meses (sem interrupção) com arredondamento para um ano se superior a 180 (cento oitenta) dias. 

Caso o candidato apresente mais de um título, os períodos efetivamente trabalhados serão somados para avaliação. 

 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO, permanece Resultado Final.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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  Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
A candidata MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, n° de inscrição 11633, inscrita no cargo de PROFESOR SI, enviou recurso 
solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
Verificamos que a candidata não apresentou declaração informando a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou 
similares as atribuições previstas no anexo II do edital, em todos os títulos.  
 

1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, quando o órgão empregador for 

Instituição Pública, no caso de Instituições Privadas, a Certidão de Tempo de Serviço deve estar acompanhada obrigatoriamente do Contrato de Trabalho 

ou Carteira de Trabalho. 

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), parte que identifica o candidato e o contrato de trabalho ou CTPS, acrescida de declaração assinada, que 

conforme o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie de trabalho realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as 
atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área privada. 

b) Declaração / certidão assinada, que informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 

desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área pública. 

c) Contrato de prestação de serviços ou Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) acrescido de declaração assinada que informe o período (início e fim, se for o 

caso) com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, no caso do serviço prestado como 

autônomo. 

 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO, permanece Resultado Final.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
A candidata NÚBIA LORENA COSTA SENA, n° de inscrição 9749, inscrita no cargo de MÉDICO ESF, enviou recurso 
solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
Verificamos que a candidata não apresentou declaração informando a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou 
similares as atribuições previstas no anexo II do edital, em todos os títulos.  
 

1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, quando o órgão empregador for 

Instituição Pública, no caso de Instituições Privadas, a Certidão de Tempo de Serviço deve estar acompanhada obrigatoriamente do Contrato de Trabalho 

ou Carteira de Trabalho. 

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), parte que identifica o candidato e o contrato de trabalho ou CTPS, acrescida de declaração assinada, que 

conforme o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie de trabalho realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as 
atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área privada. 

b) Declaração / certidão assinada, que informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 

desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área pública. 

c) Contrato de prestação de serviços ou Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) acrescido de declaração assinada que informe o período (início e fim, se for o 

caso) com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, no caso do serviço prestado como 

autônomo. 

 
Quanto ao tempo mínimo de 15 dias úteis para emissão de certidão pelo contratante, o candidato poderia ter solicitado 
essa declaração com antecedência, uma vez que o edital já previa a apresentação dessa documentação.  
 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO, permanece Resultado Final.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
A candidata RAFAELLA CRISTINA SOUZA SANTANA, n° de inscrição 10936, inscrita no cargo de ENFERMEIRO - RBS, 
enviou recurso solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
Verificamos que a candidata não apresentou declaração informando a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou 
similares as atribuições previstas no anexo II do edital, em todos os títulos.  
 

1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, quando o órgão empregador for 

Instituição Pública, no caso de Instituições Privadas, a Certidão de Tempo de Serviço deve estar acompanhada obrigatoriamente do Contrato de Trabalho 

ou Carteira de Trabalho. 

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), parte que identifica o candidato e o contrato de trabalho ou CTPS, acrescida de declaração assinada, que 

conforme o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie de trabalho realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as 
atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área privada. 

b) Declaração / certidão assinada, que informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 

desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área pública. 

c) Contrato de prestação de serviços ou Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) acrescido de declaração assinada que informe o período (início e fim, se for o 

caso) com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, no caso do serviço prestado como 

autônomo. 

 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO, permanece Resultado Final.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
A candidata ROSÂNGELA FERREIRA DE OLIVEIRA, n° de inscrição 12853, inscrita no cargo de PROFESOR SI, enviou 
recurso solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
Verificamos que a candidata não apresentou declaração informando a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou 
similares as atribuições previstas no anexo II do edital, em todos os títulos.  
 

1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, quando o órgão empregador for 

Instituição Pública, no caso de Instituições Privadas, a Certidão de Tempo de Serviço deve estar acompanhada obrigatoriamente do Contrato de Trabalho 

ou Carteira de Trabalho. 

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), parte que identifica o candidato e o contrato de trabalho ou CTPS, acrescida de declaração assinada, que 

conforme o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie de trabalho realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as 
atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área privada. 

b) Declaração / certidão assinada, que informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 

desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área pública. 

c) Contrato de prestação de serviços ou Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) acrescido de declaração assinada que informe o período (início e fim, se for o 

caso) com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, no caso do serviço prestado como 

autônomo. 

 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO, permanece Resultado Final.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
A candidata SANDRA ELISIANA OLIVEIRA LOBEMVEIN, n° de inscrição 8317, inscrita no cargo de PROFESOR SI, enviou 
recurso solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
Verificamos que a candidata não apresentou declaração informando a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou 
similares as atribuições previstas no anexo II do edital, em todos os títulos.  
 

1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, quando o órgão empregador for 

Instituição Pública, no caso de Instituições Privadas, a Certidão de Tempo de Serviço deve estar acompanhada obrigatoriamente do Contrato de Trabalho 

ou Carteira de Trabalho. 

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), parte que identifica o candidato e o contrato de trabalho ou CTPS, acrescida de declaração assinada, que 

conforme o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie de trabalho realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as 
atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área privada. 

b) Declaração / certidão assinada, que informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 

desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área pública. 

c) Contrato de prestação de serviços ou Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) acrescido de declaração assinada que informe o período (início e fim, se for o 

caso) com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, no caso do serviço prestado como 

autônomo. 

 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO, permanece Resultado Final.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
A candidata SILVANA VIRGEM DE PAIVA, n° de inscrição 11603, inscrita no cargo de PROFESOR SI, enviou recurso 
solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
Verificamos que a candidata não apresentou declaração informando a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou 
similares as atribuições previstas no anexo II do edital, em todos os títulos.  
 

1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, quando o órgão empregador for 

Instituição Pública, no caso de Instituições Privadas, a Certidão de Tempo de Serviço deve estar acompanhada obrigatoriamente do Contrato de Trabalho 

ou Carteira de Trabalho. 

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), parte que identifica o candidato e o contrato de trabalho ou CTPS, acrescida de declaração assinada, que 

conforme o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie de trabalho realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as 
atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área privada. 

b) Declaração / certidão assinada, que informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 

desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área pública. 

c) Contrato de prestação de serviços ou Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) acrescido de declaração assinada que informe o período (início e fim, se for o 

caso) com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, no caso do serviço prestado como 

autônomo. 

 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO, permanece Resultado Final.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
A candidata SHEILA ROBERTA RESENDE, n° de inscrição 13574, inscrita no cargo de PROFESOR SI, enviou recurso 
solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
Verificamos que a candidata não apresentou declaração informando a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou 
similares as atribuições previstas no anexo II do edital, em todos os títulos.  
 

1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, quando o órgão empregador for 

Instituição Pública, no caso de Instituições Privadas, a Certidão de Tempo de Serviço deve estar acompanhada obrigatoriamente do Contrato de Trabalho 

ou Carteira de Trabalho. 

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), parte que identifica o candidato e o contrato de trabalho ou CTPS, acrescida de declaração assinada, que 

conforme o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie de trabalho realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as 
atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área privada. 

b) Declaração / certidão assinada, que informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 

desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, se realizado na área pública. 

c) Contrato de prestação de serviços ou Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) acrescido de declaração assinada que informe o período (início e fim, se for o 

caso) com a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II desde edital, no caso do serviço prestado como 

autônomo. 

 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO, permanece Resultado Final.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
A candidata SUELY PEREIRA DOS SANTOS, n° de inscrição 13274, inscrita no cargo de PROFESOR SI, enviou recurso 
solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
A candidata não enviou os títulos de acordo com Edital: 
 

1.3.1 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 PROCESSO SELETIVO 
(ANEXO VII deste Edital), através dos Correios por meio de Aviso de Recebimento – AR (averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem). 

 
Constatamos que a documentação foi postada com endereço a Prefeitura e não a empresa como o item acima do 
Edital.  
 
Dessa forma o recurso esta INDEFERIDO, permanece Resultado Final.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE MATEUS LEME/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final –
Pontuação de Títulos Concurso Público – Edital 01/2019. 

Prezados Senhores. 
 
A candidata VALDETE LOURENÇO DA SILVA, n° de inscrição 11587, inscrita no cargo de ENFERMEIRO RBS, enviou 
recurso solicitando que seja feita a revisão da prova de títulos.   
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

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. 

 

PARECER 

 
Analisamos a documentação enviada e verificamos que houve uma falha na soma da pontuação, sendo que os títulos 
apresentados correspondem a 10 pontos, conforme critérios estabelecidos pelo edital.  
 
Dessa forma o recurso esta DEFERIDO.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 
 


