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Belo Horizonte, 13 de Dezembro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE PITANGUI/MG 

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

 
 
Prezados Senhores. 
 
A candidata ALESSANDRA ALVES BISPO, n° de inscrição 16914, inscrita no cargo de PROFESSOR PII – EDUCAÇÃO FÍSICA, 
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 a candidata apresentou à documentação prevista de 
acordo com Edital, Especialização em Esportes e Atividades Inclusivas para Pessoa com Deficiência, com Carga horária 
de 360 horas, fazendo juz a 02 pontos no resultado final.   
 
 
Dessa forma o recurso esta DEFERIDO.  
 
 
É nosso parecer, SMJ 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 12 de Dezembro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE PITANGUI/MG 

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

 
 
Prezados Senhores. 
 
A candidata ELIANA LINO DE BARCELOS, n° de inscrição 15185, inscrita no cargo de PROFESSOR PI, enviou recurso 
questionando a apresentação da prova de títulos para o cargo de Professor, sendo a formação mínima exigida para o 
cargo à formação nível médio Magistério.  
 
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 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 PITANGUI, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 
 
PARECER 

 
O Questionamento feito pela candidata deve ser considerado intempestivo, visto que o edital foi publicado no dia 24 de 
junho de 2019, sendo que o candidato deveria apresentar o recurso até o dia 27 de junho de 2019. 
 
Dessa forma o recurso deve ser considerado intempestivo.  
 
 
 
É nosso parecer, SMJ 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 12 de Dezembro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE PITANGUI/MG 

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

 
 
Prezados Senhores. 
 
A candidata GERALDA DE MORAES TEIXEIRA, n° de inscrição 16661, inscrita no cargo de ENFERMEIRO II, 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 a candidata apresentou à documentação prevista de 
acordo com Edital, Especialização, Residência em Enfermagem na Atenção Básica/Saúde da Família, com Carga horária 
de 5760 horas, fazendo juz a mais 02 pontos no resultado final.   
 
Dessa forma o recurso esta DEFERIDO.  
 
 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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  Belo Horizonte, 12 de Dezembro de 2019. 
 

À  

Comissão de Concurso Público 

PREFEITURA DE PITANGUI/MG 

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

 
 
Prezados Senhores. 
 
A candidata GUILHERME RODRIGUES DINIZ SANTOS, n° de inscrição 16907, inscrito no cargo de ENFERMEIRO II, 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 à documentação prevista de 
acordo com Edital, Especialização, Residência em Enfermagem na Atenção Básica/Saúde da Família, com Carga horária 
de 5760 horas, fazendo juz a mais 02 pontos no resultado final.   
 
Dessa forma o recurso esta DEFERIDO.  
 
 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 


