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Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2020 

 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

 
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 01/2019. 
 
SOBRE EDITAL 

 
11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
[...] 
 

11.3 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. 

 
11.4 Os recursos deverão ser apresentados dentro do prazo estabelecido, de forma legível, com indicação do número do concurso, número de inscrição, nome 

e assinatura do candidato ou procurador, conforme modelo previsto no ANEXO III deste Edital.  

 

PARECER 

 
A Candidata ALESSANDRA DE OLIVEIRA CARVALHO, n° de inscrição 26062, inscrito no cargo de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA, 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 06 01, 02, 03, 04, 05, 06 4,0 24 

61,25 

Matemática 02 07, 09 3,0 6,0 

Conhecimentos Gerais 04 13, 14,15, 17 2,75 11,0 

Legislação 02 18, 19, 22 2,75 8,25 

Conhecimentos Específicos 03 24, 25, 30 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 24 pontos, de MATEMÁTICA alcançaria 15 pontos, de 
CONHECIMENTOS GERAIS alcançaria 16,5 pontos, de LEGISLAÇÃO alcançaria 16,5 pontos e CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS alcançaria 28 pontos.  
 
Vale ressaltar que a candidata questionou sobre ter acertado a questão nº 28 da Prova de LEGISLAÇÃO. A resposta 
correta é C e a mesma marcou D.  
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Ainda, após recurso protocolado por outros candidatos em tempo hábil contra prova de LEGISLAÇÃO, foi atribuída à 
candidata pontuação na questão de nº 19 devido à anulação da mesma.  
 
Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2019, para devida conferência.  
 

 
 
É nosso parecer, SMJ 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 



 

Página 3 de 20 

 

Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2020 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

 
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 01/2019. 
 
SOBRE EDITAL 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

[...] 
 

11.3 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. 

 
11.4 Os recursos deverão ser apresentados dentro do prazo estabelecido, de forma legível, com indicação do número do concurso, número de inscrição, nome 

e assinatura do candidato ou procurador, conforme modelo previsto no ANEXO III deste Edital.  
 

10 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE 

 
[...] 
 

a) Tiver idade mais elevada, até o último dia de inscrição (em ordem de classificação), dentre aqueles que tenham idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos (parágrafo único do artigo 27 da lei Federal nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso); 

 

PARECER 

 
O Candidato BENEDITO JORGE TEODORO, n° de inscrição 24356, inscrito no cargo de AGENTE DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS VIGIA, enviou recurso solicitando revisão da sua classificação.  
 
De fato, o primeiro critério de desempate a ser adotado são os maiores de 60 anos, portanto sua classificação foi 
atualizada. 
 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2020 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

 
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 01/2019. 
 
SOBRE EDITAL 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

[...] 
 

11.3 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. 

 
11.4 Os recursos deverão ser apresentados dentro do prazo estabelecido, de forma legível, com indicação do número do concurso, número de inscrição, nome 

e assinatura do candidato ou procurador, conforme modelo previsto no ANEXO III deste Edital.  

10 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE 

 
[...] 

 
a) Tiver idade mais elevada, até o último dia de inscrição (em ordem de classificação), dentre aqueles que tenham idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos (parágrafo único do artigo 27 da lei Federal nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso); 

 
PARECER 

 
O Candidato BENEDITO JORGE TEODORO, n° de inscrição 24358, inscrito no cargo de AGENTE DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS FAXINEIRO, enviou recurso solicitando revisão da sua classificação. 
 
De fato, o primeiro critério de desempate a ser adotado são os maiores de 60 anos, portanto sua classificação foi 
atualizada. 
 
 
É nosso parecer, SMJ 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2020 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

 
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 01/2019. 
 
SOBRE EDITAL 

 
11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
[...] 
 

11.3 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. 

 
11.4 Os recursos deverão ser apresentados dentro do prazo estabelecido, de forma legível, com indicação do número do concurso, número de inscrição, nome 

e assinatura do candidato ou procurador, conforme modelo previsto no ANEXO III deste Edital.  

 
PARECER 

 
A Candidata CRISTINA ANDRADE FERREIRA MOTTA, n° de inscrição 27287, inscrita no cargo de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA I, enviou recurso solicitando o motivo de não constar no resultado. 
 
De fato, houve um equívoco. A inscrição foi atualizada, o gabarito corrigido e inserido no resultado geral. 
 
 
É nosso parecer, SMJ 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2020 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

 
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 01/2019. 
 
SOBRE EDITAL 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

[...] 
 

11.3 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. 

 
11.4  Os recursos deverão ser apresentados dentro do prazo estabelecido, de forma legível, com indicação do número do concurso, número de inscrição, nome 

e assinatura do candidato ou procurador, conforme modelo previsto no ANEXO III deste Edital.  
 
[...] 

 
11.6  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 

 
O Candidato FABIANO SILVA CARVALHO, n° de inscrição 30851, inscrito no cargo de MOTORISTA, enviou recurso 
solicitando revisão da pontuação alcançada. 
 
Realizamos nova análise da pontuação, e constatamos uma falha ou incorreção, não pontuando o candidato nas 
questões nº 16, 17 e 20. 
 

PROVAS N° DE ACERTOS QUESTÕES 
PONTOS POR 

QUESTÃO 
PONTOS 

ATINGIDOS 
TOTAL 

Português 03 01, 08, 09 3,0 9,0 

59,0 
Matemática 02 13, 15 3,0 6,0 

Conhecimentos Gerais 04 16, 17,18, 20 3,0 12,0 

Conhecimentos Específicos 08 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 4,0 32,0 

 
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 MATEMÁTICA alcançaria 15 pontos, de 
CONHECIMENTOS GERAIS alcançaria 15 pontos, e CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS alcançaria 40 pontos.  
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Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2019, para devida conferência.  
 

 
É nosso parecer, SMJ 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2020 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

 
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 01/2019. 
 
SOBRE EDITAL 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

[...] 
 

11.3 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. 

 
11.4  Os recursos deverão ser apresentados dentro do prazo estabelecido, de forma legível, com indicação do número do concurso, número de inscrição, nome 

e assinatura do candidato ou procurador, conforme modelo previsto no ANEXO III deste Edital.  

 

PARECER 

 
A Candidata LUCIANE APARECIDA SILVA, n° de inscrição 30021, inscrita no cargo de AGENTE DE SERVIÇO 
EDUCACIONAL, 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 05 02, 04, 06, 09, 10 3,0 15,0 

60,00 Matemática 03 12, 14, 18 3,0 9,0 

Conhecimentos Gerais 09 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,30 4,0 36,0 
 

 
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 MATEMÁTICA alcançaria 30 pontos, de 
CONHECIMENTOS GERAIS alcançaria 40 pontos. 
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Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2019, para devida conferência. 
 
 

 
 

É nosso parecer, SMJ 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2020 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

 
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 01/2019. 
 
SOBRE EDITAL 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

[...] 
 

11.3 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. 

 
11.4  Os recursos deverão ser apresentados dentro do prazo estabelecido, de forma legível, com indicação do número do concurso, número de inscrição, nome e 

assinatura do candidato ou procurador, conforme modelo previsto no ANEXO III deste Edital. 
 
[...] 

  
11.6 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 MARISA HELENA DE ANDRADE FREITAS, n° de inscrição 25927, inscrito no cargo de FONOAUDIOLOGO, 
enviou recurso solicitando revisão da pontuação alcançada referente a questões anuladas. 
 
Realizamos nova análise da pontuação, sendo:  
 

PROVAS N° DE ACERTOS QUESTÕES 
PONTOS POR 

QUESTÃO 
PONTOS 

ATINGIDOS 
TOTAL 

Português 03 01, 02, 06 4,0 12 

46,0 

Matemática 05 07, 08, 09, 10, 11 3,0 15 

Conhecimentos Gerais 03 15, 16, 17 2,75 8,25 

Legislação 01 19 2,75 2,75 

Conhecimentos Específicos 02 28, 29 4,0 8,0 

 
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 MATEMÁTICA alcançaria 15 pontos, de 
CONHECIMENTOS GERAIS alcançaria 16,5 pontos, de LEGISLAÇÃO alcançaria 16,5 pontos e CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS alcançaria 28 pontos.  
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Na analise da pontuação da candidata encontramos um equivoco, o sistema pontuou as questões de 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS um valor de 7,0 pontos totalizando 14,0 pontos de acertos, porém o valor das 
questões para essa disciplina são 4,0 pontos para cada questão, sendo sua nota para essa disciplina de 
conhecimentos específicos de 8,0.  
 
Ainda, após recurso protocolado por outros candidatos em tempo hábil contra prova de LEGISLAÇÃO, foi atribuída à 
candidata pontuação na questão de nº 19 devido à anulação da mesma.  
 
Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2019, para devida conferência. 
 

 
 
 
É nosso parecer, SMJ 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2020 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

 
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 01/2019. 
 
SOBRE EDITAL 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

[...] 
 

11.3 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. 

 
11.4  Os recursos deverão ser apresentados dentro do prazo estabelecido, de forma legível, com indicação do número do concurso, número de inscrição, nome e 

assinatura do candidato ou procurador, conforme modelo previsto no ANEXO III deste Edital. 
 
 

PARECER 

 
O Candidato REGINALDO DELCIDIO, n° de inscrição 23807, inscrito no cargo de AGENTE DE AUTORIDADE DE 
TRANSPORTE E TRÂNSITO, enviou recurso solicitando revisão da pontuação alcançada. 
 
Realizamos nova análise da pontuação, e não constatamos uma falha ou incorreção, sendo:  
 

PROVAS N° DE ACERTOS QUESTÕES 
PONTOS POR 

QUESTÃO 
PONTOS 

ATINGIDOS 
TOTAL 

Português 03 02, 03, 05 4,0 12,0 

54,75 

Matemática 02 07, 09 3,0 6,0 

Conhecimentos Gerais 05 13, 14, 15, 16, 17 2,75 13,75 

Legislação 04 19, 20, 21, 22 2,75 11,0 

Conhecimentos Específicos 03 24, 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 24 pontos, de MATEMÁTICA alcançaria 15 pontos, de 
CONHECIMENTOS GERAIS alcançaria 16,50 pontos, LEGISLAÇÃO alcançaria 16,50 pontos e CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS alcançaria 28 pontos.  
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Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2019, para devida conferência.  
 

 
 
É nosso parecer, SMJ 

 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2020 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

 
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 01/2019. 
 
SOBRE EDITAL 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

[...] 
 

11.3 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. 

 
11.4  Os recursos deverão ser apresentados dentro do prazo estabelecido, de forma legível, com indicação do número do concurso, número de inscrição, nome e 

assinatura do candidato ou procurador, conforme modelo previsto no ANEXO III deste Edital. 
 
[...] 

  
11.6 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 ROSEMARA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO, n° de inscrição 30949, inscrita no cargo de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA I, enviou recurso solicitando revisão da pontuação alcançada. 
 
Realizamos nova análise da pontuação, e não constatamos falha ou incorreção, sendo:  
 

PROVAS N° DE ACERTOS QUESTÕES 
PONTOS POR 

QUESTÃO 
PONTOS 

ATINGIDOS 
TOTAL 

Português 03 01, 02, 03 4,0 12,0 

57,50 

Matemática 03 07, 09, 11 3,0 9,0 

Conhecimentos Gerais 03 12, 16, 17,  2,75 8,25 

Legislação 02 18, 19, 21 2,75 8,25 

Conhecimentos Específicos 05 24, 25, 28, 29, 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 24 pontos, de MATEMÁTICA alcançaria 15 pontos, de 
CONHECIMENTOS GERAIS alcançaria 16,50 pontos, LEGISLAÇÃO alcançaria 16,50 pontos e CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS alcançaria 28 pontos.  
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Ainda, após recurso protocolado por outros candidatos em tempo hábil contra prova de LEGISLAÇÃO, foi atribuída à 
candidata pontuação na questão de nº 19 devido à anulação da mesma.  
 
Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2019, para devida conferência. 
 

 
 
É nosso parecer, SMJ 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda 



 

Página 16 de 20 

 

Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2020 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

 
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 01/2019. 
 
SOBRE EDITAL 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

[...] 
 

11.3 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. 

 
11.4  Os recursos deverão ser apresentados dentro do prazo estabelecido, de forma legível, com indicação do número do concurso, número de inscrição, nome e 

assinatura do candidato ou procurador, conforme modelo previsto no ANEXO III deste Edital. 
 

 

PARECER 

 
O Candidato MATHEUS SOUZA SILVA, n° de inscrição 25107, inscrito no cargo de AGENTE DE SERVIÇO 
EDUCACIONAL, enviou recurso questionando que seu nome não contava na lista de aprovados. 
 
Houve um equivoco por parte do candidato, o mesmo encontra-se na divulgação do Resultado Geral.   
 

 
 
 
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2020 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

 
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 01/2019. 
 
SOBRE EDITAL 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

[...] 
 

11.3 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. 

 
11.4  Os recursos deverão ser apresentados dentro do prazo estabelecido, de forma legível, com indicação do número do concurso, número de inscrição, nome e 

assinatura do candidato ou procurador, conforme modelo previsto no ANEXO III deste Edital. 
 

 

PARECER 

 
A Candidata RENATA DOS SANTOS TRAJANO, n° de inscrição 30470, inscrito no cargo de FONOAUDIOLOGO, enviou 
recurso solicitando revisão da pontuação alcançada. 
 
Realizamos nova análise da pontuação, sendo:  
 

PROVAS N° DE ACERTOS QUESTÕES 
PONTOS POR 

QUESTÃO 
PONTOS 

ATINGIDOS 
TOTAL 

Português 04 01, 02, 05, 06 4,0 16,0 

50,50 

Matemática 03 07, 09 3,0 6,0 

Conhecimentos Gerais 04 14, 15, 16, 17  2,75 11,0 

Legislação 02 19, 20 2,75 5,50 

Conhecimentos Específicos 03 26, 28, 29 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 24 pontos, de MATEMÁTICA alcançaria 15 pontos, de 
CONHECIMENTOS GERAIS alcançaria 16,50 pontos, LEGISLAÇÃO alcançaria 16,50 pontos e CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS alcançaria 28 pontos.  
 
Na análise da pontuação da candidata encontramos um equívoco, o sistema pontuou as questões de 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS um valor de 7,0 pontos totalizando 21,0 pontos de acertos, porém o valor das 
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questões para essa disciplina são 4,0 pontos para cada questão, sendo sua nota para essa disciplina de 
conhecimentos específicos de 12,0.  
 
Ainda, após recurso protocolado por outros candidatos em tempo hábil contra prova de LEGISLAÇÃO, foi atribuída à 
candidata pontuação na questão de nº 19 devido à anulação da mesma.  
 
Apresentamos cópia da Folha de Respostas, documento válido para correção eletrônica, nos termos do Edital do 
Concurso Público n° 01/2019, para devida conferência. 
 

 
 
É nosso parecer, SMJ 

 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda 
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Belo Horizonte, 13 de outubro de 2020. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG 
 

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

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. pareceres da banca examinadora sobre recursos de candidatos referentes à divulgação do 
Gabarito Definitivo das Provas Objetivas de múltipla escolha, referente ao Concurso Público desta Prefeitura, Edital 
01/2019. 
 
PARECER 

 
As Candidatas ANA CAROLINA COUTO PEREIRA, n° de inscrição 28742, inscrita no cargo de MÉDICO CLINICO GERAL, 
a candidata ANA CECÍLIA COUTO PEREIRA, n° de inscrição 27979, inscrita no cargo de MÉDICO PEDIATRA e a 
candidata JOYCE MIRELLE COSTA SILVA enviaram recurso solicitando revisão da questão nº 19  e questão 21 da 
prova nº 24 Legislação.  
 
As questões citadas já haviam sido enviadas de forma tempestivas e não constavam no parecer divulgado, desse 
modo segue as análises. 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 24. QUESTÃO Nº 19. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. Há na questão 
duas alternativas corretas [D] e [E]. 
 
O artigo mencionado diz o seguinte: 
 

É vedado ao município cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou 
aumentado;  
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu, aumentou ou reajustou; 

 
Desse modo, ao omitir na letra “E” quando é vedado o município cobrar tributos, passa a entender que toda e 
qualquer cobrança de tributo é vedada.  
 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 24, QUESTÃO Nº 21. INDEFERIDO. Na questão solicita do candidato que observe o artigo 
66 da lei complementar nº 282/2011, devendo marcar a questão correta.  
 
Na letra “A”, a afirmativa faz referência a salário e não vencimento, conforme consta em lei, desse modo a 
alternativa está em desacordo. Assim, a única alternativa que vai de encontro ao proposto é a letra “E”, não 
existindo duas respostas para a questão. 
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda.
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Belo Horizonte, 13 de outubro de 2020. 

 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG 
 

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

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. pareceres da banca examinadora sobre recursos de candidatos referentes à divulgação do 
Gabarito Definitivo das Provas Objetivas de múltipla escolha, referente ao Concurso Público desta Prefeitura, Edital 
01/2019. 
 
PRELIMINARMENTE 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
 [...] 
  

11.7 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. 

PARECER 

 
A Candidata ANA CAROLINA COUTO PEREIRA, n° de inscrição 28742, inscrita no cargo de MÉDICO CLINICO GERAL, a 
Candidata ANA CECÍLIA COUTO PEREIRA, n° de inscrição 27979, inscrita no cargo de MÉDICO PEDIATRA e o 
Candidato LUCAS SILVA COUTO, nº de inscrição 25002, inscrito no cargo de MÉDICO CIRURGIÃO GERAL enviaram 
recurso semelhantes solicitando revisão da questão nº 23 da prova nº 24 Legislação.  
 
Conforme previsto no edital, o prazo para envio dos recursos contra as questões finalizou no dia 18/03/2020, 
devendo ser considerados intempestivos.  
 
É nosso parecer, S.M.J. 
 
 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 


