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Belo Horizonte, 18 de Maio de 2022 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Final – 
Processo Seletivo – Edital 03/2022 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recurso de candidato referente à divulgação do 
Resultado Final do Processo Seletivo desta prefeitura, Edital 03/2022. 
 
SOBRE EDITAL 

10 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 

 

a) Inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no nº de inscrição; erro no nº da identidade; erro nomenclatura da função; 
indeferimento de inscrição); 

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

10.2 Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 02 (dois) dias, a contar do primeiro dia 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 MORRO DA GARÇA, podendo assim o candidato valer-se da 
consulta. 

 
RECURSO E PARECER 
 
A Candidata DAYSIMARA DE SOUZA PEREIRA, n° de inscrição 42462, inscrita no cargo de ENFERMEIRO, enviou 
recurso questionando o fato da candidata classificada em primeiro lugar ter enviado recurso após o prazo recursal e 
alega que foi prejudicada por esse motivo.  
 
A recorrente apresentou recurso semelhante na etapa de divulgação do Resultado Geral, no qual apresentamos as 
justificativas em relação a inscrição da candidata classificada em primeiro lugar e conforme previsto no edital a 
inscrição validada seria a última.  
 
O edital de concurso, fez constar: 
 

6 – OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES 

 
[...] 
 

6.5 O candidato poderá se inscrever para apenas um cargo. Caso se inscreva para mais de um cargo, será validada a inscrição 
realizada por último. Grifo nosso 
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Conforme citado no recurso anterior, a candidata cumpriu os critérios para confirmação da inscrição, entretanto, 
houve erro no procedimento por parte da empresa e ela se manifestou em tempo, ou seja, antes da realização da 
prova, sendo feita a devida reparação.  
 
Não há prejuízo para a recorrente, visto que concorreu dentro dos mesmos critérios de seleção com todos os demais 
candidatos, atingindo pontuação que se quer foi questionada.  
 
Diante disso somos pelo indeferimento do recurso. 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
 


