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Belo Horizonte, 13 de Maio de 2022 

 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA/MG 

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

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

8 – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
[...] 
 

8.28 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente na folha de respostas 

 

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 MARIA HELENA DE OLIVEIRA, n° de inscrição 42298, inscrita no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
I, enviou recurso solicitando que fosse revisto a folha de respostas, por descordar 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 

Raciocínio Logico 11 01, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 5,0 55,0 55,00 
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Vale ressaltar que a candidata deixou de marcar a questão 02 na folha de resposta, com isso foi pontuando somente 
as questões marcadas pela candidata. 
 
Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Processo Seletivo n° 03/2022, para devida conferência. 
 
 

 
É nosso parecer, SMJ 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 13 de Maio de 2022 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA/MG 

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

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

8 –  DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
[...] 
 

8.28 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente na folha de respostas 

 

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 LUSIA DE MOURA BARBOZA, n° de inscrição 42080, inscrita no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
I, enviou recurso solicitando que fosse revisto a folha de respostas, por descordar 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 

Raciocínio Logico 10 02, 04, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 17 5,0 50,00 50,00 

 
Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Processo Seletivo n° 03/2022, para devida conferência. 
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É nosso parecer, SMJ 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 13 de Maio de 2022 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA/MG 

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

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

8 – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
[...] 
 

8.28 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente na folha de respostas 

 

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 VIVIANE FERNANDES DOS SANTOS, n° de inscrição 42256, inscrita no cargo de ENFERMEIRO ESF, enviou 
recurso solicitando que fosse revisto a folha de respostas, por descordar 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 01, 04, 05, 06, 07 4,0 20,00 

64,00 Conhecimentos Gerais 03 11, 12, 15 4,0 12,00 

Saúde Pública 04 16, 17, 18, 19 8,0 32,00 
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Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Processo Seletivo n° 03/2022, para devida conferência. 
 

 
É nosso parecer, SMJ 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 13 de Maio de 2022 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA/MG 

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

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recurso de candidato referente à divulgação do 
Resultado Geral do Processo Seletivo desta prefeitura, Edital 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 sido inscrita no relatório divulgado dos 
candidatos inscritos como ENFERMEIRO PSF, o que teria prejudicado os demais candidatos inscritos.  
 
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 

 
A candidata efetuou duas inscrições no sistema, sendo a primeira de nº 42707 – ENFERMEIRO PSF e 42722 – 
ENFEMEIRO, houve erro por parte da empresa ao confirmar a primeira inscrição feita, desse modo a candidata 
entrou em contato no dia 29 de abril e 2022, solicitando a correção.  
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De: Ana Paula Barbosa de Freitas <                                           >  

Enviada em: sexta-feira, 29 de abril de 2022 14:32 
Para: contato@eloassessoriaeservicos.com.br 

Assunto: Erro na confirmação de cargo escolhido- Morro da Garça  

 
Solicito a banca Elo a correção do cargo escolhido. De acordo com o edital, ao escolher mais de uma opção fica válida a 

ultima escolha, mas no meu caso foi confirmada a primeira.  

Portanto solicito a troca de ENFERMEIRO ESF por ENFERMEIRO.  
 
Assim, foi feita a correção, atendendo ao previsto no item 6.5 do edital. 

 
É nosso parecer, SMJ 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
 

mailto:contato@eloassessoriaeservicos.com.br

