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Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2019. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito Definitivo e 
Parecer. Concurso Público – Edital 01/2019 

 
Prezados Senhores. 
 
Após a divulgação do parecer preliminar, o candidato MATHEUS DA SILVA BARCELO, Nº 16854, inscrito no cargo de 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II, apresentou alguns questionamentos referentes ao parecer contra o  que passamos a 
apresentar. 
 
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); 
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 
 
Não encontramos qualquer problema na análise preliminar dos recursos em relação a prova de Português nº 09, 
questão nº 01, O Verbo "enaltecer" é o verbo no infinitivo que está conjugado no presente, na primeira alternativa. 
O Poema enaltece a inocência do povo brasileiro com a comparação entre o camponês e o peixe, e esse "enaltece", 
informalmente, pode se tratar de "engrandecer", tornar maior a inocência. De certa forma, o texto engrandece, 
exagera, torna maior a inocência do povo brasileiro. Por esse motivo, a afirmativa pode ser vista como adequada à 
questão. 
 
Em relação a prova de Conhecimentos Gerais nº 13, questão 18, a anulação se fez necessário por existir uma atriz 
com o nome de Dandara, e a falta de outros dados que restringissem a personalidade, além da imagem, induziu 
outros candidatos a escolher outra opção, desse modo a questão foi anulada. 

 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2019. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito Definitivo e 
Parecer. Concurso Público – Edital 01/2019 

 
Prezados Senhores. 
 
Após a divulgação do parecer preliminar, os candidatos MICHEL LOBATO ABREU, Nº 16719, inscrito no cargo de 
MOTORISTA - D, e PEDRO HENRIQUE DE FARIA LOBATO, Nº 14685, inscrito no cargo de MOTORISTA – D, 
apresentaram recurso semelhante no qual questionam decisão referente a prova Específica nº 07, questão nº 30.  
 
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); 
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 
 
Verificamos os argumentos apresentados pelos candidatos e percebemos um equivoco no parecer emitido 
preliminarmente, após a adoção por parte da RESOLUÇÃO Nº 160, DE 22 DE ABRIL DE 2004, desse modo a questão 
deve ser anulada e o ponto atribuído a todos os candidatos do cargo.  
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2019. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito Definitivo e 
Parecer. Concurso Público – Edital 01/2019 

 
Prezados Senhores. 
 
Após a divulgação do parecer preliminar, a candidata SELMA PERPÉTUA DE FARIA GONÇALVES, Nº 16372, inscrito no 
cargo de PROFESSOR PI, no qual questionou a não anulação da questão na prova de Conhecimentos Gerais nº 18, 
questão nº 18.  
 
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); 
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 
 
Verificamos que por equivoco a questão não havia sido anulada no parecer prelima anulação da questão procede. 
Existem duas respostas para questão. 

 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2019. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito Definitivo e 
Parecer. Concurso Público – Edital 01/2019 

 
Prezados Senhores. 
 

Após a divulgação do parecer preliminar, a candidata SUDÁRIA BARBOSA DE OLIVEIRA LEMOS, Nº 16898, inscrito no 
cargo de NUTRICIONISTA, apresentou recurso após apresentação do Resultado Final contra questão da prova 
objetiva, 

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); 
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. 

[...] 

3. Os recursos contra questões devem ser protocolados individualmente (um recurso por formulário), caso o recurso seja protocolado fora dos 
critérios definidos à empresa não garante a análise integral ou parcial dos mesmos. 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 
 
Conforme previsto no edital, o prazo para recurso é de 3 (três) dias uteis após a publicação do evento subsequente, 
percebe-se que nessa caso a candidata teria até o dia 30/10/2019 para protocolar o recurso, o que ocorreu somente 
em 18/11/2019, desse modo o recurso deve ser considerado INTEMPESTIVO. 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2019. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito Definitivo e 
Parecer. Concurso Público – Edital 01/2019 

 
Prezados Senhores. 
 

Após a divulgação do parecer preliminar, o candidato VITHOR HENRIQUE FIGUEIREDO COSTA, Nº 14563, inscrito no 
cargo de ADVOGADO, apresentou questionamento alegando que os argumentos apresentados no seu recurso não 
foram analisados no parecer. 

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); 
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 
 
Após a apresentação das argumentações propostas pelo candidato, encaminhamos para analise novamente o 
recurso e obtivemos o seguinte parecer: 
 

A questão solicitou que o candidato, entre as quatro alternativas, assinalasse a alternativa correta, sendo 
que, a pontuação da questão, deve ser atribuída ao candidato que assinalou a alternativa “A” como a 
resposta. 
 
A alternativa “D”, demandava conhecimento do candidato acerca do instituto da emancipação voluntaria e 
que o referido instituto, conforme Código Civil, amplamente entendido por doutrinas e jurisprudências, ao 
contrario do que disposto na questão, não faz cessar a responsabilidade dos pais para com atos ilícitos de 
filho menor. 
 
Sobre o tema: 
 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
ATROPELAMENTO. LESÕES CORPORAIS. INCAPACIDADE. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DE 
MATÉRIA DE FATO. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSÃO 
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MENSAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA 
PETITA. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PAIS. EMANCIPAÇÃO. 2. A emancipação 
voluntária, diversamente da operada por força de lei, não exclui a responsabilidade civil 
dos pais pelos atos praticados por seus filhos menores. [AgRg no Ag nº 1239557 TJ, Relatora 
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 17.10.2012]. 

 
Tal tema, inclusive, fora objeto de Enunciado da I Jornada de Direito Civil: 
 

ENUNCIADO 41: art. 928: A única hipótese em que poderá haver responsabilidade solidária do 
menor de 18 anos com seus pais é ter sido emancipado nos termos do art. 5º, parágrafo 
único, inc. I, do novo Código Civil. 

 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


