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Belo Horizonte, 10 de Junho de 2022 
 

À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG 
 
 

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Prova Prática. 
Processo Seletivo – Edital 01/2022 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. pareceres da banca examinadora sobre recursos de candidatos referentes à 
divulgação do Resultado Geral, Processo Seletivo desta Prefeitura, Edital 01/2022. 

 
SOBRE EDITAL 
 
11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
11.1 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. 

11.2 Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 02 (dois) 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 TOMBOS, podendo assim o candidato valer-se da consulta. 

11.3 Os recursos deverão ser preenchidos em formulário específico (modelo constante do ANEXO III deste Edital) e deverão ser encaminhados pelo recorrente, por 
meio eletrônico, mediante e-mail para recurso@eloassessoriaeservicos.com.br (averiguando-se sua tempestividade pela data do envio), contendo a seguinte 
identificação: Referente Recurso Administrativo – Processo Seletivo – Edital nº 01/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS. 

 

 

PARECER 
 
O candidato ROBSON DA SILVA n° de inscrição 41837, inscrito no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SERVIÇO 
BRAÇAL), enviou recurso questionando:  
 

Questionamento 01  
Não costa no edital de forma clara a data e hora para realização da prova prática.  
 
Questionamento 02 
Não ficou registrado de forma clara e objetiva em edital quantos dias após a prova teórica, se daria a realização da prova prática. 
 
Questionamento 03 
Não ficou registrado de forma clara e objetiva em edital como se daria a convocação para a realização da prova  prática.  
Se seria pelo site da empresa, telefone, mural de avisos na prefeitura local, e-mail ou correspondência.   
 
Questionamento 04 
Não tinha registrado de forma clara no edital qual seria o procedimento correto para os aprovados com mais de 50% da prova teórica 
ter acesso a data hora e local da prova prática. 
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Preliminarmente vale ressaltar que os questionamentos feitos pelo candidato devem ser considerados 
intempestivos, pois tratam de regras amplamente divulgadas em 15 de março de 2022, através da publicação do 
edital. 
 

Entretanto, analisando os questionamentos temos: 
 
Sobre os QUESTIONAMENTOS 01 E 02, estava previsto no edital, no ANEXO VI, a previsão de realização da prova 
prática a ser realizada no dia 05/06/2022. O local não foi divulgado quando da publicação do edital pois dependeria 
da quantidade de candidatos inscritos no processo.  
 
Sobre os QUESTIONAMENTOS 03 E 04, conforme consta no ANEXO VI, a previsão de DIVULGAÇÃO DA CONVOCAÇÃO 
DOS CANDIDATOS PARA A PROVA PRÁTICA estava prevista para dia 30/05/2022 as 22 hs, nos termos previstos do 
item 1-6 do Edital. 

1.6 O ato inaugural do presente Processo Seletivo, bem como suas retificações, e o ato de homologação do resultado final serão publicados 
no quadro de avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS, no endereço eletrônico da empresa organizadora - 
www.eloassessoriaeservicos.com.br, e no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, no endereço eletrônico, 
www.diariomunicipal.com.br/amm-mg. Os demais atos do Processo Seletivo serão publicados no quadro de avisos da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TOMBOS e no endereço eletrônico da empresa organizadora - www.eloassessoriaeservicos.com.br. (grifo nosso) 

 
Vale ressaltar que o candidato ao se inscrever declarou que tinha conhecimento das regras previstas no edital, e a 
realização de prova prática era uma delas, o qual não pode alegar desconhecimento.  

7 – OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES 

7.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em 
relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

 
Desse modo o recurso deve ser indeferido e considerado intempestivo, pois questiona fatos já publicados, e não 
apresenta vínculo no não comparecimento na realização da prova prática por parte do candidato. 
 
É nosso parecer, SMJ 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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