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Belo Horizonte, 13 de abril de 2020. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL/GO 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Vagas 
Reservadas. 

 
Prezados Senhores. 
 
O candidato MURILLO FERREIRA RABELO, nº 19818, inscrito no cargo de ENFERMEIRO, apresentou recurso 
questionamento o fato de não ter sido divulgado os candidatos Portadores de Deficiência e que isso significaria que 
a vaga reservada seria disponibilizada para os demais candidatos.  
 
SOBRE EDITAL 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

[...] 

11.3Serão 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 
 
Sobre os candidatos Portadores de necessidades especiais o edital fez constar: 
 

13 – DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD 
 
[...] 
 
13.12 O atendimento diferenciado obedecerá a critérios de viabilidade e de razoabilidade e, assim como o 

resultado dos pedidos de participação no certame como PCD, terão seus resultados de deferimento 
publicados no site da banca examinadora, que poderá ser objeto de recurso nos termos do item 11 
do edital. 
 
[...] 
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13.29 OS CANDIDATOS QUE CONCORREREM NA CONDIÇÃO DE DEFICIENTES, SE APROVADOS NO 

CONCURSO PÚBLICO, TERÃO SEUS NOMES PUBLICADOS NA LISTA GERAL DOS APROVADOS E EM 
LISTA À PARTE. 

 
Houve equivoco por parte da empresa quando da divulgação dos candidatos que se inscreveram como deficientes, 
desse modo iremos divulgar a relação de candidatos PCD bem como o Resultado a parte para o cargo. 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

Atenciosamente, 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 
 


