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Belo Horizonte, 20 de Outubro de 2020 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG 

 
Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Resultado Geral – 
Retificado – 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 – Retificado 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. 

 

PARECER 

 
A Candidata LÍDIA DE FÁTIMA ANDRADE PERARO, n° de inscrição 24367, inscrita no cargo de ASSISTENTE SOCIAL, 
enviou recurso solicitando revisão da questão nº 19 da Prova de LEGISLAÇÃO e sua respectiva classificação.  
 
Ocorre que no parecer sobre a questão foi emitido e foi disponibilizado novamente a seguir: 
 
 

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. 
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Vale ressaltar que a candidata em nenhum momento apresenta argumentação diversa a interpretação 
disponibilizada no parecer, desse modo o entendimento da necessidade de anulação permanece, inclusive a 
classificação gerada por ela.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 20 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 
 

[...] 
 

11.4 Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 
 
i) Indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 
j) 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); 
k) Local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 
l) Realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou Prática); 
m) Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 
n) Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 
o) Resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 
p) Qualquer outra decisão proferida no certame. 

 

PARECER 

 
A Candidata SILVANA DA GLÓRIA DE SOUZA, n° de inscrição 30690, inscrita no cargo de ASSISTENTE SOCIAL, enviou 
recurso solicitando revisão da questão nº 19 da Prova de LEGISLAÇÃO e respectiva classificação.  
 
Ocorre que no parecer sobre a questão foi emitido e foi disponibilizado novamente a seguir: 
 
 

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:  
c) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou 

aumentado;  
d)  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. 
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Vale ressaltar que a candidata em nenhum momento apresenta argumentação diversa a interpretação 
disponibilizada no parecer, desse modo o entendimento da necessidade de anulação permanece, inclusive a 
classificação gerada por ela.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 20 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. 

 
[...] 
 

11.7 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 

 
O Candidato JORGE EDUARDO DO NASCIMENTO, n° de inscrição 30092, inscrito no cargo de ASSISTENTE SOCIAL, 
enviou recurso solicitando revisão da questão nº 19 da Prova de LEGISLAÇÃO e sua classificação.  
 
Conforme previsto no edital, o prazo para envio dos recursos contra o resultado final finalizou no dia 16/10/2020, e 
o candidato encaminhou o recurso somente em 20/10/2020, devendo ser considerado intempestivo.  
 
É nosso parecer, SMJ 
 
 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
 


