
 

Belo Horizonte, 29 de Junho de 2018. 
 
À  
Comissão de Concurso Público 
PREFEITURA DE POÇO FUNDO/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2018 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recurso de candidato referente à divulgação do Resultado 
Geral do Concurso Público desta prefeitura, Edital 01/2018. 
 

SOBRE EDITAL 

 
XI – 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 MUNICIPAL DE POÇO FUND, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

[...] 

 

4. A anulação de qualquer questão, seja por recurso administrativo ou decisão judicial, resultará em benefício de todos os candidatos, ainda 

que estes não tenham recorrido ou ingressado em juízo. 

 

PARECER 

 
A candidata CACILDA PRADO DE OLIVEIRA, n° de inscrição 00771, inscrita no cargo de PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR - 
PRÉ – ESCOLAR 1º A 2º CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO, enviou recurso solicitando revisão 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 07 01, 02, 03, 05, 06 ,07, 08 3,0 21,0 

65,0 
Legislação 03 11, 12, 15 3,0 09,0 

Conhecimentos Gerais 05 16, 17, 18, 19, 20 3,0 15,0 

Conhecimentos Específicos 05 21, 25, 26, 27, 30 4,0 20,0 

 
 
 
 



 

Vale ressaltar que a pontuação das disciplinas tem valores diferentes, sendo que aquele candidato que acertasse todas 
as questões de PORTUGUÊS alcançaria 30 pontos, de LEGISLAÇÃO, alcançaria 15 pontos, CONHECIMENTOS GERAIS, 
alcançaria 15 pontos e de CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, alcançaria 40 pontos.  
 
É Importante esclarecer que o procedimento de anulação de questões é feito através de sistema, uma vez lançado os 
pontos são atribuídos a todos os candidatos. Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para 
correção eletrônica, nos termos do Edital do Concurso Público n° 01/2018, para devida conferência.  
 

 
 

É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

Belo Horizonte, 29 de Junho de 2018. 
 
À  
Comissão de Concurso Público 
PREFEITURA DE POÇO FUNDO/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2018 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recurso de candidato referente à divulgação do Resultado 
Geral do Concurso Público desta prefeitura, Edital 01/2018. 
 

SOBRE EDITAL 

 
XI – 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 MUNICIPAL DE POÇO FUND, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

[...] 

 

4. A anulação de qualquer questão, seja por recurso administrativo ou decisão judicial, resultará em benefício de todos os candidatos, ainda 

que estes não tenham recorrido ou ingressado em juízo. 

 

PARECER 

 
A candidata JULIANA CASSIA DE SOUZA CALIARU, n° de inscrição 01229, inscrita no cargo de AGENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO, enviou recurso solicitando revisão da pontuação alcançada. 
 
Realizamos nova análise da pontuação da candidata, e não constatamos nenhuma falha ou incorreção, sendo:  
 

PROVAS N° DE ACERTOS QUESTÕES 
PONTOS POR 

QUESTÃO 
PONTOS 

ATINGIDOS 
TOTAL 

Português 07 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 3,0 21,0 

72,0 

Legislação 02 09, 12 3,0 06,0 

Conhecimentos Gerais 03 13, 14, 16 3,0 09,0 

Informática 04 17, 18, 19, 20 3,0 12,0 

Conhecimentos Específicos 06 21, 22, 25, 27, 28, 30 4,0 24,0 

 
 
 
 
 



 

Vale ressaltar que a pontuação das disciplinas tem valores diferentes, sendo que aquele candidato que acertasse todas 
as questões de PORTUGUÊS alcançaria 24 pontos, de LEGISLAÇÃO, alcançaria 12 pontos, CONHECIMENTOS GERAIS, 
alcançaria 12 pontos, de INFORMÁTICA, alcançaria 12 pontos e de CONHECIMENTOS ESPECIFICOS, alcançaria 40 
pontos.  
 
É Importante esclarecer que o procedimento de anulação de questões é feito através de sistema, uma vez lançado os 
pontos são atribuídos a todos os candidatos. Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para 
correção eletrônica, nos termos do Edital do Concurso Público n° 01/2018, para devida conferência.  
 

 
 

É nosso parecer, SMJ 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 
 



 

Belo Horizonte, 29 de Junho de 2018. 
 
À  
Comissão de Concurso Público 
PREFEITURA DE POÇO FUNDO/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2018 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recurso de candidato referente à divulgação do Resultado 
Geral do Concurso Público desta prefeitura, Edital 01/2018. 
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

SOBRE EDITAL 

 
XI – 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 MUNICIPAL DE POÇO FUND, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

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

29. Não serão computadas questões não assinaladas na folha de respostas, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, 

ainda que legível. 

 

PARECER 

 
A candidata PAULA FRANCIELE AVELINO CARVALHO, n° de inscrição 01693, inscrita no cargo de PROFESSOR NÍVEL 
SUPERIOR - PRÉ – ESCOLAR 1º A 2º CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO, enviou recurso solicitando 
revisão da pontuação alcançada, e o espelho de sua folha de resposta.  
 
Realizamos nova análise da pontuação da candidata, e não constatamos nenhuma falha ou incorreção, sendo:  
 

PROVAS N° DE ACERTOS QUESTÕES 
PONTOS POR 

QUESTÃO 
PONTOS 

ATINGIDOS 
TOTAL 

Português 08 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09 3,0 24,0 

48,0 
Legislação 01 12 3,0 03,0 

Conhecimentos Gerais 03 16, 17, 18 3,0 09,0 

Conhecimentos Específicos 02 21, 25, 27 4,0 12,0 

 



 

Vale ressaltar que a pontuação das disciplinas tem valores diferentes, sendo que aquele candidato que acertasse todas 
as questões de PORTUGUÊS alcançaria 30 pontos, de LEGISLAÇÃO, alcançaria 15 pontos, CONHECIMENTOS GERAIS, 
alcançaria 15 pontos e de CONHECIMENTOS ESPECIFICOS, alcançaria 40 pontos.  
 
Conforme previsto no edital a responsabilidade pelas marcações na Folha de Resposta é do Candidato. Apresentamos 
cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do Concurso Público n° 
01/2018, para devida conferência.  

 

 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

Belo Horizonte, 29 de Junho de 2018. 
 
À  
Comissão de Concurso Público 
PREFEITURA DE POÇO FUNDO/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2018 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recurso de candidato referente à divulgação do Resultado 
Geral do Concurso Público desta prefeitura, Edital 01/2018. 
 
Sobre os recursos o edital previu: 
 

SOBRE EDITAL 

 
XI – 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 MUNICIPAL DE POÇO FUND, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

[...] 

 

4. A anulação de qualquer questão, seja por recurso administrativo ou decisão judicial, resultará em benefício de todos os candidatos, ainda 

que estes não tenham recorrido ou ingressado em juízo. 

 

PARECER 

 
A candidata THIÊSSA APARECIDA BRAZ BERTACHINI, n° de inscrição 01932, inscrita no cargo de PROFESSOR NÍVEL 
SUPERIOR - PRÉ – ESCOLAR 1º A 2º CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO, enviou recurso solicitando 
revisão da pontuação alcançada. 
 
Realizamos nova análise da pontuação da candidata, e não constatamos nenhuma falha ou incorreção, sendo:  
 

PROVAS N° DE ACERTOS QUESTÕES 
PONTOS POR 

QUESTÃO 
PONTOS 

ATINGIDOS 
TOTAL 

Português 07 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09 3,0 21,0 

67,0 
Legislação 02 11, 12 3,0 06,0 

Conhecimentos Gerais 04 16, 17, 19, 20 3,0 12,0 

Conhecimentos Específicos 07 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 4,0 28,0 

 
 
 



 

Vale ressaltar que a pontuação das disciplinas tem valores diferentes, sendo que aquele candidato que acertasse todas 
as questões de PORTUGUÊS alcançaria 30 pontos, de LEGISLAÇÃO, alcançaria 15 pontos, CONHECIMENTOS GERAIS, 
alcançaria 15 pontos e de CONHECIMENTOS ESPECIFICOS, alcançaria 40 pontos.  
 
É Importante esclarecer que o procedimento de anulação de questões é feito através de sistema, uma vez lançado os 
pontos são atribuídos a todos os candidatos. Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para 
correção eletrônica, nos termos do Edital do Concurso Público n° 01/2018, para devida conferência.  
 

 
 

 
É nosso parecer, SMJ 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

Belo Horizonte, 29 de Junho de 2018. 
À  
Comissão de Concurso Público 
PREFEITURA DE POÇO FUNDO/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2018 

 
Prezados Senhores. 
 
A candidata LAIS CRISTINA DE CARVALHO, Nº INSC. 629, inscrito no cargo de ENFERMEIRO apresentou recurso contra 
o parecer emitido sobre recursos.  

 

SOBRE EDITAL 

 
XI – 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 MUNICIPAL DE POÇO FUND, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

[...] 

 

7. 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. 
 

8. Os recursos interpostos serão decididos em única instância. 
 

PARECER 

 
A candidata apresentou o recurso para nova análise somente em 14 de junho de 2018, prazo esse superior ao 
estipulado pelo edital que foi de 3 (três) dias após o evento que ocorreu em 05/06/2018. Desse modo deve ser 
indeferido liminarmente, conforme previsto o edital. 
 
É nosso parecer, SMJ 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

Belo Horizonte, 29 de Junho de 2018. 
À  
Comissão de Concurso Público 
PREFEITURA DE POÇO FUNDO/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2018 

 
Prezados Senhores. 
 
O candidato MAGNO FERREIRA DOS SANTOS, Nº INSC. 1593 inscrito no cargo de AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 
apresentou reclamação contra decisão proferida no parecer emitido sobre recurso. 
 

SOBRE EDITAL 

 
XI – 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 MUNICIPAL DE POÇO FUND, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

[...] 

 

7. 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. 
 

8. Os recursos interpostos serão decididos em única instância. 
 

PARECER 

 
Considerando que o edital prevê recurso contra qualquer decisão proferida no certame, considerando que foi 
apresentado recurso de forma tempestiva contra questão e foi alterado o gabarito preliminar e considerando que o 
Candidato MAGNO FERREIRA DOS SANTOS, Nº INSC. 1593 apresentou recurso/reclamação contra essa decisão 
tempestivamente , passo a analise e decisão: 
 
A questão nº 28 exigiu do candidato conhecimento da norma federal especificamente da lei 9784/99 e a hipótese 
inserida na afirmativa II trouxe texto divergente da norma por isso foi considerada como correta a alternativa “D”. 
Afinal a palavra DOTADA não está no texto da lei. 
 
É nosso parecer, SMJ 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 



 

Belo Horizonte, 29 de Junho de 2018. 
À  
Comissão de Concurso Público 
PREFEITURA DE POÇO FUNDO/MG 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2018 

 
Prezados Senhores. 
 
O candidato RICARDO CARVALHO, Nº INSCR. 1146 inscrito no cargo de MÉDICO CLÍNICO GERAL apresentou recurso 
contra decisão proferida no parecer emitido sobre recurso.  
 

SOBRE EDITAL 

 
XI – 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 MUNICIPAL DE POÇO FUND, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

 

[...] 

 

7. 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. 
 

8. Os recursos interpostos serão decididos em única instância. 
 

PARECER 

 
O candidato apresentou recurso de forma tempestiva quando da divulgação do Gabarito Provisório, eis que a decisão 
foi indeferida. O Edital prevê que os recursos serão analisados em única instância, não cabendo contra recurso ou ainda 
nova análise de decisão anteriormente tomada.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 


