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Belo Horizonte, 21 de Junho de 2022 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG 
 

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

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. pareceres da banca examinadora sobre recursos de candidatos referentes à divulgação do 
Resultado Final, 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 
 
A candidata ROZANIA DE LIMA SILVA n° de inscrição 43109, inscrita no cargo de PROFESSOR MEDIADOR, enviou 
recurso que em resumo solicita a revisão dos títulos apresentados pois estão de acordo com o previsto no edital, 
porém alcançou pontuação menor do que o esperado.  
 
Sobre a prova de títulos o edital previu: 
 

08 – DAS PROVAS 

[...] 

8.1.3 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será aplicada SOMENTE para a função de PROFESSOR MEDIADOR, sendo: 

 

Título 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS)  

Pontuação para no mínimo 12 meses de experiência como PROFESSOR MEDIADOR e/ou PROFESSOR DE SALA DE RECURSOS 
(AEE1). 

1.0  
(por ano completo 

trabalhado) 

Curso de aperfeiçoamento ou atualização em cujo currículo conste em cada, no mínimo, 140 h de conteúdo das áreas de 
Mediação, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Deficiência Intelectual, Física, Visual, Múltipla, Transtornos Globais do 
Desenvolvimento – TGD, comunicação alternativa(CA), tecnologia assistiva(TA) e Síndrome de Down  oferecidos por 

2,0  
(por curso)  
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 Atendente Educacional Especializado 
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Título 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS)  

instituições de ensino credenciada. 

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 

15,0 
 

8.1.3.1 Os títulos poderão ser somados concomitantemente e somente serão considerados aqueles que forem compatíveis com o cargo optado pelo 
candidato. 

8.1.3.2 A pontuação para tempo de serviço é mínima de 1 (um) ano (sem interrupção) para cada título informado, podendo ser somados a outros 
meses sobressalentes. Será considerada apenas uma contagem de tempo por período, não sendo aceito atividades desenvolvidas de forma 
concomitante. 

8.1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, com a descrição das 
atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II deste edital. 

[...] 

8.1.3.10 Não serão computados para efeito de prova de títulos:  
 

a) Títulos não correspondentes as funções do cargo concorrido.  
b) Títulos encaminhados via fax ou correio eletrônico ou fora do prazo estabelecido.  
c) Títulos protocolados ou postados em data posterior à preestabelecida.  
d) Títulos de cursos que já tenham sido pontuados em uma determinada área.  
e) Títulos de experiência que não apresentarem as atribuições desenvolvidas. 

 

Analisando os títulos apresentados pela candidata temos: 
 

TÍTULO PONTOS OBSERVAÇÃO TOTAL 

TEMPO DE SERVIÇO  0,0 
NÃO APRESENTOU AS ATRIBUIÇÕES DO 

CARGO  

23 

LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL  15 - 

LICENCIATURA DOCÊNCIA NOS ANOS INICIAIS 0,0 CURSO DE FORMAÇÃO 

CURSO PEDAGOGIA  0,0 CURSO DE FORMAÇÃO 

CURSO PSICOPEDAGOGIA – 660 HS 2,0 - 

CURSO DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA – TGD – 735HS 2,0 - 

CURSO AUTISMO – CAPACITAÇÃO - 240HS 2,0 - 

CURSO DEFICIENCIA INTELECTUAL COM ENFASE EM AUTISMO – 200HS 2,0 - 

 
Conforme previsto no edital a candidata apresentou título sem atender ao previsto no item 8.1.3.3, nenhum dos 
títulos enviados apresentava a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares ao previsto no anexo II. 
Vale ressaltar que o item 8.1.3.10 e), diz que não serão computados “Títulos de experiência que não apresentarem 
as atribuições desenvolvidas”, desse modo o título apresentado não foi considerado. 
 
O candidato ao se inscrever declarou que tinha conhecimento das regras previstas no edital, o que inclui a 
retificação, 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 somos pelo indeferimento do recurso.  
 
É nosso parecer, SMJ 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 21 de Junho de 2022 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG 
 

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

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. pareceres da banca examinadora sobre recursos de candidatos referentes à divulgação do 
Resultado Final, 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 
 
A candidata LUCIANA BAITA MENDONCA n° de inscrição 42019, inscrita no cargo de PROFESSOR MEDIADOR, enviou 
recurso que em resumo solicita a revisão dos títulos apresentados pois estão de acordo com o previsto no edital, 
que os títulos de tempo de serviço fazem referência a sigla (ACLTA), que está prevista em resolução estadual, e que 
por analogia deveria ser aplicado ao título em questão bem como os demais que tratam sobre a contagem de 
tempo. 
 

Sobre a prova de títulos o edital previu: 
 

08 – DAS PROVAS 

[...] 

8.1.3 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será aplicada SOMENTE para a função de PROFESSOR MEDIADOR, sendo: 

 

Título 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS)  

Pontuação para no mínimo 12 meses de experiência como PROFESSOR MEDIADOR e/ou PROFESSOR DE SALA DE RECURSOS 
(AEE2). 

1.0  
(por ano completo 

trabalhado) 

Curso de aperfeiçoamento ou atualização em cujo currículo conste em cada, no mínimo, 140 h de conteúdo das áreas de 
Mediação, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Deficiência Intelectual, Física, Visual, Múltipla, Transtornos Globais do 
Desenvolvimento – TGD, comunicação alternativa(CA), tecnologia assistiva(TA) e Síndrome de Down oferecidos por 

2,0  
(por curso)  
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Título 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS)  

instituições de ensino credenciada. 

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 

15,0 
 

8.1.3.1 Os títulos poderão ser somados concomitantemente e somente serão considerados aqueles que forem compatíveis com o cargo optado pelo 
candidato. 

8.1.3.2 A pontuação para tempo de serviço é mínima de 1 (um) ano (sem interrupção) para cada título informado, podendo ser somados a outros 
meses sobressalentes. Será considerada apenas uma contagem de tempo por período, não sendo aceito atividades desenvolvidas de forma 
concomitante. 

8.1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, com a descrição das 
atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II deste edital. 

[...] 

8.1.3.10 Não serão computados para efeito de prova de títulos:  
 

a) Títulos não correspondentes as funções do cargo concorrido.  
b) Títulos encaminhados via fax ou correio eletrônico ou fora do prazo estabelecido.  
c) Títulos protocolados ou postados em data posterior à preestabelecida.  
d) Títulos de cursos que já tenham sido pontuados em uma determinada área.  
e) Títulos de experiência que não apresentarem as atribuições desenvolvidas. 

 

Analisando os títulos apresentados pela candidata temos: 
 

TÍTULO PONTOS OBSERVAÇÃO TOTAL 

TEMPO DE SERVIÇO 0,0 
NÃO APRESENTOU AS ATRIBUIÇÕES DO 

CARGO 

23 
CURSO COMUNICACAO ALTERNATIVA – 280HS 2,0 - 

CURSO DE DEFICIENCIA INTELECTUAL COM ENFASE EM AUTISMO – 200HS 2,0 - 

CURSO DE INCLUSAO DA CRIANCA COM SINDROME DE DOWN – 180HS 2,0 - 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 15,0 - 

CURSO EDUCACAO ESPECIAL E INCLUSIVA – 620HS 2,0 - 

 
Conforme previsto no edital a candidata apresentou título sem atender ao previsto no item 8.1.3.3, nenhum dos 
títulos enviados apresentava a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares ao previsto no anexo II. 
Vale ressaltar que o item 8.1.3.10 e), diz que não serão computados “Títulos de experiência que não apresentarem 
as atribuições desenvolvidas”, desse modo o título apresentado não foi considerado. 
 
O candidato ao se inscrever declarou que tinha conhecimento das regras previstas no edital, o que inclui a 
retificação, 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. 

 
Vale ressaltar que a abreviação prevista em resolução estadual, no qual seria necessário fazer uma interpretação em 
busca de inferir atribuições que a declaração omitiu vai contra o previsto no edital. Foi exigido do candidato que 
inserisse todas as atribuições desenvolvidas e que essas fossem similares ao previsto no cargo de Professor 
Mediador, e a inclusão de abreviação não se confunde com as atribuições exigidas.  
 
Desse modo o questionamento de exigência editalícia de conter atribuições na declaração deveria ser enviada 
quando da divulgação da retificação, e não após análise do título, o que torna o questionamento intempestivo. 
 
Desse modo somos pelo indeferimento do recurso.  
 
É nosso parecer, SMJ 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 21 de Junho de 2022 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG 
 

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

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. pareceres da banca examinadora sobre recursos de candidatos referentes à divulgação do 
Resultado Final, 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 
 
A candidata ANGELICA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO n° de inscrição 42016, inscrita no cargo de PROFESSOR 
MEDIADOR, enviou recurso que em resumo solicita a revisão do título de tempo de serviço apresentado pois, 
apresenta a mesma nomenclatura da função prevista no edital de processo seletivo, desse modo as atribuições 
seriam as mesmas, e na sequencia apresenta no recurso as atribuições previstas no anexo II bem como as 
atribuições previstas de Professor de Apoio à Comunicação, Linguagem e Tecnologias Assistivas.  
 
Sobre a prova de títulos o edital previu: 
 

08 – DAS PROVAS 

[...] 

8.1.3 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será aplicada SOMENTE para a função de PROFESSOR MEDIADOR, sendo: 

 

Título 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS)  

Pontuação para no mínimo 12 meses de experiência como PROFESSOR MEDIADOR e/ou PROFESSOR DE SALA DE RECURSOS 
(AEE3). 

1.0  
(por ano completo 

trabalhado) 

Curso de aperfeiçoamento ou atualização em cujo currículo conste em cada, no mínimo, 140 h de conteúdo das áreas de 
Mediação, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Deficiência Intelectual, Física, Visual, Múltipla, Transtornos Globais do 

2,0  
(por curso)  
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Título 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS)  

Desenvolvimento – TGD, comunicação alternativa(CA), tecnologia assistiva(TA) e Síndrome de Down  oferecidos por 
instituições de ensino credenciada. 

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 

15,0 

 

8.1.3.1 Os títulos poderão ser somados concomitantemente e somente serão considerados aqueles que forem compatíveis com o cargo optado pelo 
candidato. 

8.1.3.2 A pontuação para tempo de serviço é mínima de 1 (um) ano (sem interrupção) para cada título informado, podendo ser somados a outros 
meses sobressalentes. Será considerada apenas uma contagem de tempo por período, não sendo aceito atividades desenvolvidas de forma 
concomitante. 

8.1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, com a descrição das 
atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II deste edital. 

[...] 

8.1.3.10 Não serão computados para efeito de prova de títulos:  
 

a) Títulos não correspondentes as funções do cargo concorrido.  
b) Títulos encaminhados via fax ou correio eletrônico ou fora do prazo estabelecido.  
c) Títulos protocolados ou postados em data posterior à preestabelecida.  
d) Títulos de cursos que já tenham sido pontuados em uma determinada área.  
e) Títulos de experiência que não apresentarem as atribuições desenvolvidas. 

 
Analisando os títulos apresentados pela candidata temos: 
 

TÍTULO PONTOS OBSERVAÇÃO TOTAL 

TEMPO DE SERVIÇO 0,0 
NÃO APRESENTOU AS ATRIBUIÇÕES DO 

CARGO 2,0 
CURSO AUTISMO – 160 HORAS 2,0 - 

 
Conforme previsto no edital a candidata apresentou título sem atender ao previsto no item 8.1.3.3, o título enviado 
não apresentava a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares ao previsto no anexo II. Vale ressaltar 
que o item 8.1.3.10 e), diz que não serão computados “Títulos de experiência que não apresentarem as atribuições 
desenvolvidas”, desse modo o título apresentado não foi considerado. 
 
O candidato ao se inscrever declarou que tinha conhecimento das regras previstas no edital, o que inclui a 
retificação, 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 somos pelo indeferimento do recurso.  
 
É nosso parecer, SMJ 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 21 de Junho de 2022 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG 
 

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

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. pareceres da banca examinadora sobre recursos de candidatos referentes à divulgação do 
Resultado Final, 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 
 
A candidata KARINA CHEMPE FONSECA n° de inscrição 41496, inscrita no cargo de PROFESSOR MEDIADOR, enviou 
recurso que em resumo solicita a revisão dos títulos apresentados pois estão de acordo com o previsto no edital, 
que os títulos de tempo de serviço fazem referência a sigla (ACLTA), e que essa sigla consta em legislação estadual 
consequentemente, as atribuições estão descritas no atestado. 
 
Sobre a prova de títulos o edital previu: 
 

08 – DAS PROVAS 

 
[...] 
 

8.1.3 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será aplicada SOMENTE para a função de PROFESSOR MEDIADOR, sendo: 
 

Título 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS)  

Pontuação para no mínimo 12 meses de experiência como PROFESSOR MEDIADOR e/ou PROFESSOR DE SALA DE RECURSOS 
(AEE4). 

1.0  
(por ano completo 

trabalhado) 

Curso de aperfeiçoamento ou atualização em cujo currículo conste em cada, no mínimo, 140 h de conteúdo das áreas de 
Mediação, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Deficiência Intelectual, Física, Visual, Múltipla, Transtornos Globais do 

2,0  
(por curso)  

                                                 
4
 Atendente Educacional Especializado 
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Título 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS)  

Desenvolvimento – TGD, comunicação alternativa(CA), tecnologia assistiva(TA) e Síndrome de Down  oferecidos por 
instituições de ensino credenciada. 

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL  15,0 
 

8.1.3.1 Os títulos poderão ser somados concomitantemente e somente serão considerados aqueles que forem compatíveis com o cargo optado pelo 
candidato. 

8.1.3.2 A pontuação para tempo de serviço é mínima de 1 (um) ano (sem interrupção) para cada título informado, podendo ser somados a outros 
meses sobressalentes. Será considerada apenas uma contagem de tempo por período, não sendo aceito atividades desenvolvidas de forma 
concomitante. 

8.1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, com a descrição das 
atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II deste edital. 

[...] 

8.1.3.10 Não serão computados para efeito de prova de títulos:  
 

a) Títulos não correspondentes as funções do cargo concorrido.  
b) Títulos encaminhados via fax ou correio eletrônico ou fora do prazo estabelecido.  
c) Títulos protocolados ou postados em data posterior à preestabelecida.  
d) Títulos de cursos que já tenham sido pontuados em uma determinada área.  
e) Títulos de experiência que não apresentarem as atribuições desenvolvidas. 

 

Analisando os títulos apresentados pela candidata temos: 
 

TÍTULO PONTOS OBSERVAÇÃO TOTAL 

TEMPO DE SERVIÇO  0,0 
NÃO APRESENTOU AS ATRIBUIÇÕES DO 

CARGO 

25 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 15,0 - 

CURSO DE DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA – 500HS 2,0 - 

CURSO DE MEDIADORES DE CRIANCAS COM AUTISMO NO ENSINO REGULAR – 140HS 2,0 - 

CURSO DE DEFICIENCIAS MULTIPLAS– 180HS 2,0 - 

CURSO DE DEFICIENCIA VISUAL– 280HS 2,0 - 

CURSO DE EDUCACAO INCLUSAO – 240HS 2,0 - 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 0,0 CURSO DE FORMAÇÃO 

 
Conforme previsto no edital a candidata apresentou título sem atender ao previsto no item 8.1.3.3, nenhum dos 
títulos enviados apresentava a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares ao previsto no anexo II. 
Vale ressaltar que o item 8.1.3.10 e), diz que não serão computados “Títulos de experiência que não apresentarem 
as atribuições desenvolvidas”, desse modo o título apresentado não foi considerado. 
 
O candidato ao se inscrever declarou que tinha conhecimento das regras previstas no edital, o que inclui a 
retificação, 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. 

 

Destacamos que a abreviação prevista em resolução estadual, no qual seria necessário fazer uma interpretação em 
busca de inferir atribuições que a declaração omitiu vai contra o previsto no edital. Foi exigido do candidato que 
inserisse todas as atribuições desenvolvidas e que essas fossem similares ao previsto no cargo de Professor 
Mediador, e a inclusão de abreviação não se confunde com as atribuições exigidas.  
 
Desse modo o questionamento de exigência editalícia de conter atribuições na declaração deveria ser enviada 
quando da divulgação da retificação, e não após análise do título, o que torna o questionamento intempestivo. 
 
Desse modo somos pelo indeferimento do recurso.  
 
É nosso parecer, SMJ 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 21 de Junho de 2022 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG 
 

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

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. pareceres da banca examinadora sobre recursos de candidatos referentes à divulgação do 
Resultado Final, 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 DARLAN VAZ DA SILVA n° de inscrição 41788, inscrito no cargo de PROFESSOR MEDIADOR, enviou 
recurso que em resumo solicita a revisão dos títulos apresentados pois estão de acordo com o previsto no edital, 
que os títulos de tempo de serviço fazem referência a sigla (ACLTA), o que dispensaria qualquer tipo de declaração. E 
ainda solicita que seja reclassificado, pois não foi inserido pontuação máxima para títulos na retificação.  
 
Sobre a prova de títulos o edital previu: 
 

08 – DAS PROVAS 

[...] 

8.1.3 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será aplicada SOMENTE para a função de PROFESSOR MEDIADOR, sendo: 

 

Título 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS)  

Pontuação para no mínimo 12 meses de experiência como PROFESSOR MEDIADOR e/ou PROFESSOR DE SALA DE RECURSOS 

(AEE5). 

1.0  

(por ano completo 

trabalhado) 

Curso de aperfeiçoamento ou atualização em cujo currículo conste em cada, no mínimo, 140 h de conteúdo das áreas de 

Mediação, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Deficiência Intelectual, Física, Visual, Múltipla, Transtornos Globais do 

2,0  

(por curso)  

                                                 
5
 Atendente Educacional Especializado 
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Título 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS)  

Desenvolvimento – TGD, comunicação alternativa(CA), tecnologia assistiva(TA) e Síndrome de Down  oferecidos por 

instituições de ensino credenciada. 

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL  15,0 

 

8.1.3.1 Os títulos poderão ser somados concomitantemente e somente serão considerados aqueles que forem compatíveis com o cargo optado pelo 
candidato. 

8.1.3.2 A pontuação para tempo de serviço é mínima de 1 (um) ano (sem interrupção) para cada título informado, podendo ser somados a outros 
meses sobressalentes. Será considerada apenas uma contagem de tempo por período, não sendo aceito atividades desenvolvidas de forma 
concomitante. 

8.1.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, com a descrição das 
atividades desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II deste edital. 

[...] 

8.1.3.10 Não serão computados para efeito de prova de títulos:  
 

a) Títulos não correspondentes as funções do cargo concorrido.  
b) Títulos encaminhados via fax ou correio eletrônico ou fora do prazo estabelecido.  
c) Títulos protocolados ou postados em data posterior à preestabelecida.  
d) Títulos de cursos que já tenham sido pontuados em uma determinada área.  
e) Títulos de experiência que não apresentarem as atribuições desenvolvidas. 

 

Analisando os títulos apresentados pelo candidato temos: 
 

TÍTULO PONTOS OBSERVAÇÃO TOTAL 

LICENCIATURA PEDAGOGIA 0,0 CURSO DE FORMAÇÃO 

45 

LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL  15 - 

TEMPO DE SERVIÇO  0,0 
NÃO APRESENTOU AS ATRIBUIÇÕES DO 

CARGO 

CURSO MEDIADORES DE CRIANÇA COM AUTISMO – 100HS 0,0 CARGA HORÁRIA INSUFICIENTE 

2º CURSO MEDIADORES DE CRIANÇA COM AUTISMO – 140HS 2,0 - 

CURSO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL COM ENFASE EM AUTISMO – 405 HS 2,0 - 

CURSO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE – 200HS 2,0 - 

CURSO TECNOLOGIAS ASSISTIVAS – TA – 180HS  2,0 - 

CURSO DEFICIENCIA VISUAL – 180HS 2,0 - 

CURSO DEFICIENCIAS MULTIPLAS – 160HS  2,0 - 

CURSO DEFICIENCIA INTELECTUAL ASSOCIADA A OUTRA DEFICIÊNCIA – 160HS 2,0 - 

CURSO COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA E TECNOLOGIA ASSISTIVA – 160HS  2,0 - 

CURSO EDUCAÇÃO EM LIBRAS – 585HS 2,0 - 

CURSO PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCUINAL – 615HS 2,0 - 

CURSO NEUROPSICOPEDAGOGIA - 615HS  2,0 - 

CURSO APERFEIÇOAMENTO NEUROPSICOPEDAGOGIA - 280HS 2,0 - 

CURSO APERFEIÇOAMEMENTO EM TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL – 
ESTIMULAÇÃO E AVALIAÇÃO -280HS  

2,0 
- 

CURSO DOCENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOA ANOS INICIAIS – 720HS 2,0 - 

CURSO ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA (ABA) PARA TEA – TRANSTORNO 
DO ESPECTRO AUTISTA – 540HS 

2,0 
 

 
Conforme previsto no edital o candidato apresentou título sem atender ao previsto no item 8.1.3.3, nenhum dos 
títulos enviados apresentava a descrição das atividades desenvolvidas iguais ou similares ao previsto no anexo II. 
Vale ressaltar que o item 8.1.3.10 e), diz que não serão computados “Títulos de experiência que não apresentarem 
as atribuições desenvolvidas”, desse modo o título apresentado não foi considerado. 
 
O candidato ao se inscrever declarou que tinha conhecimento das regras previstas no edital, o que inclui a 
retificação, 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. 

 

Vale ressaltar que a abreviação prevista em resolução estadual, no qual seria necessário fazer uma interpretação em 
busca de inferir atribuições que a declaração omitiu vai contra o previsto no edital. Foi exigido do candidato que 
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inserisse todas as atribuições desenvolvidas e que essas fossem similares ao previsto no cargo de Professor 
Mediador, e a inclusão de abreviação não se confunde com as atribuições exigidas.  
 
Já em relação a pontuação o candidato assiste razão, conforme análise da pontuação alcançada, a pontuação total 
deve ser inserida no resultado final, fazendo o candidato jus a 45 (quarenta e cinco) pontos, conforme apresentado 
acima.  
 
Diante disso, verificamos que ao analisar a pontuação houve uma inferência incorreta da limitação de pontos por 
parte do avaliador, dito isso os seguintes candidatos também tiveram pontuação corrigida. 
 

INSCRIÇÃO NOME PONTOS ALCANÇADOS 

41907 ANA PAULA APARECIDA DE SOUZA ROZESTOLADO 53 

43038 CARINA GONÇALVES BORBA 43 

41819 EDINETE PEREIRA DA LUZ BARROS 35 

41796 LEGIANE PERUSSO LAZARONI 33 

41824 SHEILA SOUSA VASCONCELOS SERENO 37 

 
Desse modo somos pelo deferimento parcial do recurso.  
 
É nosso parecer, SMJ 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 21 de Junho de 2022 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG 
 

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

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. pareceres da banca examinadora sobre recursos de candidatos referentes à divulgação do 
Resultado Final, 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 
 
A candidata FABIANA GAVIOLE XAVIER n° de inscrição 41934, inscrita no cargo de PROFESSOR MEDIADOR, enviou 
recurso que em resumo questiona a publicação do resultado sem a análise dos títulos enviados em tempo hábil e 
solicita que a pontuação seja corrigida.  
 
Sobre a prova de títulos o edital previu: 
 

08 – DAS PROVAS 

[...] 

8.1.3 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será aplicada SOMENTE para a função de PROFESSOR MEDIADOR, sendo: 

 

Título 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS)  

Pontuação para no mínimo 12 meses de experiência como PROFESSOR MEDIADOR e/ou PROFESSOR DE SALA DE RECURSOS 

(AEE6). 

1.0  

(por ano completo 

trabalhado) 

Curso de aperfeiçoamento ou atualização em cujo currículo conste em cada, no mínimo, 140 h de conteúdo das áreas de 

Mediação, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Deficiência Intelectual, Física, Visual, Múltipla, Transtornos Globais do 

Desenvolvimento – TGD, comunicação alternativa(CA), tecnologia assistiva(TA) e Síndrome de Down  oferecidos por 

2,0  

(por curso)  

                                                 
6
 Atendente Educacional Especializado 
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Título 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS)  

instituições de ensino credenciada. 

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL  15,0 

 

[...] 

8.1.3.7 A conclusão dos cursos, para efeito de pontos em títulos, deverá ocorrer, no máximo, até o último dia de apresentação dos títulos, sendo 
desconsiderada aquela que ocorrer após. 

 

A documentação enviada pela candidata ainda não havia sido entregue pelos CORREIOS, assim que recebidos, os 
títulos enviados de forma tempestiva foram analisados, sendo: 
 

TÍTULO PONTOS OBSERVAÇÃO TOTAL 

ATESTADO DE MATRICULA – LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL – PREVISÃO DE 
CONCLUSÃO 07/07/2022 

0 CURSO EM ANDAMENTO) 

0 
CURSO – MEDIADOR ESCOLAR – 80 HORAS 0 CARGA HORÁRIA INSUFICIENTE 

CURSO – COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA E TECNOLOGIA ASSISTIVA – 50 HORAS 0 CARGA HORÁRIA INSUFICIENTE 

 
Conforme análise o título de licenciatura em Educação Especial está em andamento, descumprindo o item 8.1.3.7 e 
os demais títulos apresentam carga horária inferior a 140 h, conforme exigido no item 8.1.3. 
 
É nosso parecer, SMJ 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 21 de Junho de 2022 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG 
 

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

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. pareceres da banca examinadora sobre recursos de candidatos referentes à divulgação do 
Resultado Final, 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 
 
A candidata JULIANA DE MATTOS COUTINHO PINTO n° de inscrição 41950, inscrita no cargo de PROFESSOR 
MEDIADOR, enviou recurso que em resumo questiona a publicação do resultado sem a análise dos títulos enviados 
em tempo hábil e solicita que a pontuação seja corrigida.  
 
Sobre a prova de títulos o edital previu: 
 

08 – DAS PROVAS 

[...] 

8.1.3 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será aplicada SOMENTE para a função de PROFESSOR MEDIADOR, sendo: 

 

Título 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS)  

Pontuação para no mínimo 12 meses de experiência como PROFESSOR MEDIADOR e/ou PROFESSOR DE SALA DE RECURSOS 

(AEE7). 

1.0  

(por ano completo 

trabalhado) 

Curso de aperfeiçoamento ou atualização em cujo currículo conste em cada, no mínimo, 140 h de conteúdo das áreas de 

Mediação, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Deficiência Intelectual, Física, Visual, Múltipla, Transtornos Globais do 

Desenvolvimento – TGD, comunicação alternativa(CA), tecnologia assistiva(TA) e Síndrome de Down  oferecidos por 

2,0  

(por curso)  

                                                 
7
 Atendente Educacional Especializado 
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Título 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS)  

instituições de ensino credenciada. 

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL  15,0 

 

A documentação enviada pela candidata ainda não havia sido entregue pelos CORREIOS, assim que recebidos, os 
títulos enviados de forma tempestiva foram analisados, sendo: 
 

TÍTULO PONTOS OBSERVAÇÃO TOTAL 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 15 - 

19 CURSO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL – 765 HS 2 - 

CURSO  PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA – 180 HS 2 - 

 
É nosso parecer, SMJ 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 21 de Junho de 2022 
 
À  
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMBOS/MG 
 

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

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. pareceres da banca examinadora sobre recursos de candidatos referentes à divulgação do 
Resultado Final, 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 
 
A candidata NATÁLIA DALPERIO GUERRA n° de inscrição 41949, inscrita no cargo de PROFESSOR MEDIADOR, enviou 
recurso que em resumo questiona a publicação do resultado sem a análise dos títulos enviados em tempo hábil e 
solicita que a pontuação seja corrigida.  
 
Sobre a prova de títulos o edital previu: 
 

08 – DAS PROVAS 

[...] 

8.1.3 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será aplicada SOMENTE para a função de PROFESSOR MEDIADOR, sendo: 

 

Título 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS)  

Pontuação para no mínimo 12 meses de experiência como PROFESSOR MEDIADOR e/ou PROFESSOR DE SALA DE RECURSOS 

(AEE8). 

1.0  

(por ano completo 

trabalhado) 

Curso de aperfeiçoamento ou atualização em cujo currículo conste em cada, no mínimo, 140 h de conteúdo das áreas de 

Mediação, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Deficiência Intelectual, Física, Visual, Múltipla, Transtornos Globais do 

Desenvolvimento – TGD, comunicação alternativa(CA), tecnologia assistiva(TA) e Síndrome de Down  oferecidos por 

2,0  

(por curso)  
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Título 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS)  

instituições de ensino credenciada. 

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL  15,0 

 
 

A documentação enviada pela candidata ainda não havia sido entregue pelos CORREIOS, assim que recebidos, os 
títulos enviados de forma tempestiva foram analisados, sendo: 
 

TÍTULO PONTOS OBSERVAÇÃO TOTAL 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 15  15 

 
É nosso parecer, SMJ 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 
 

 
 


