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Belo Horizonte, 05 de novembro de 2020. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG 

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

 
Prezados Senhores. 
 
A Candidata ANA CAROLINA COUTO PEREIRA, n° de inscrição 28742, inscrita no cargo de MÉDICO CLÍNICO GERAL, 
enviou recurso questionando a formação de dois candidatos concorrentes ao cargo, alegando que eles não 
apresentam a formação exigida para o cargo e ainda solicita que seja reavaliado os títulos com base em 
jurisprudência diversa ao edital. 
 
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 
 
Em relação a formação exigida para o cargo o edital prevê: 

14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

14.8 O candidato nomeado deverá apresentar-se, na data designada, com os seguintes documentos em original: 

a). Título de Eleitor;  

b). Comprovante de estar em dia com a justiça eleitoral;  

c). Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino;  

d). Carteira de Identidade;  

e). Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

f). Certidão de casamento, se for casado (a);  

g). Certidão de nascimento dos filhos;  

h). PIS, PASEP ou Certidão Negativa do PIS/Espelho do PIS;  

i). Diploma reconhecido pelo MEC para os cargos exigidos e comprovante de inscrição e regularidade no respectivo conselho 

profissional, se houver;  

j). Certificado de conclusão do ensino fundamental, ensino médio ou técnico, conforme o cargo, de acordo com a escolaridade 

exigida;  

k). Comprovante de endereço, referente ao imóvel onde reside atualmente, preferencialmente cópia da conta de água, emitida 

no período máximo de 90 dias, ou cópia da conta de luz ou telefone, comprovando a residência, em nome do candidato ou de 

ascendente ou descendente direto; ou cônjuge ou companheiro.  

a. Na inexistência dos documentos acima, poderá ser apresentada cópia do contrato de locação, com firma reconhecida 

em cartório pelo locador e locatário, ou declaração do proprietário do imóvel, com firma reconhecida em cartório, de 
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que o candidato reside no endereço desde a data da publicação do presente edital.  

b. Caso o comprovante de endereço esteja no nome do (a) esposo (a) ou companheiro (a) no caso de união estável, 

deverá ser apresentada a Certidão de Casamento ou Documento que comprove a união estável.  

l). Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Federal e Justiça Estadual;  

m). Uma foto 3X4; 

n). Declaração de não ocupar outro cargo público, ressalvados os previstos no Art. 37, inciso XVI, alinéas – “a”, “b”, e “c” da 

Constituição Federal, que não é aposentado por invalidez (art. 40, inciso I da Constituição Federal), ou aposentadoria 

compulsória (Art. 40, inciso II da Constituição Federal) bem como quanto ao disposto no art. 37, §10, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98;  

o). Declaração de Bens (imposto de renda ou declaração de próprio punho indicando os bens ou que não os possui);  

14.9 O candidato que não comparecer no dia e horário previstos na convocação para a entrega de documentos será considerado 

faltoso, por descumprir com o agendamento prévio, sem apresentar justificativa, e terá sua nomeação revogada. 

 
Assim, quando da convocação dos candidatos, será exigida a apresentação de documentação para comprovar a 
formação necessária para assumir o cargo e caso não consiga apresenta-los, terá sua nomeação revogada.  
 
Sobre a reavaliação dos títulos com base em jurisprudência que cita regra diversa ao edital, não pode ser aplicado, o 
edital é regra entre as partes e não cabe nova interpretação, visto que quando da divulgação do mesmo não 
houveram questionamentos ou recursos de forma tempestiva que pudessem direcionar para o pedido da 
recorrente:  
 

EMENTA ADMINISTRATIVO. PÓS-GRADUAÇÃO. DOUTORADO. EXIGÊNCIA DO EDITAL. MESTRADO. TITULAÇÃO COMPROVADA. 
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÂNCIA. SENTEÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O ordenamento jurídico 
pátrio adota, em tema de concurso público, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante 
tanto para a administração pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as 
regras ali estabelecidas. A apelante, de forma manifesta, não observou os requisitos do edital. 2. O Superior Tribunal de Justiça bem 
indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade dos certames: "(...) A 
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração 
quanto os candidatos. (...)" (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012). 3. A 
jurisprudência deste Tribunal está alinhada com a jurisprudência do STJ: ... II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 
pacífica no sentido de que "o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o 
procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital" (AgRg no REsp 1307162/DF, Rel. Ministro 
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 05/12/2012). III - Faz jus o impetrante aos valores referentes ao vencimento do 
Professor Adjunto que detenha à titulação de Mestre, estando esses valores expressamente fixados no edital e tendo por meio de 
documentos comprovado tal títulos. IV - Em sede de remessa oficial, verifica-se estar devidamente comprovada a titulação em Mestre 
pela apresentação da declaração da Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Química, que atesta ter defendido Dissertação de Mestrado intitulada "Produção de Biodiesel Metílico Utilizado Óleo 
Residual de Fritura Via Ultrassom", em 04/04/2012. V - Recurso de apelação e remessa oficial aos quais se nega provimento. (AMS 
0005557-69.2011.4.01.3701, JUÍZA FEDERAL MARIA DA PENHA GOMES FONTENELE MENESES (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 
10/07/2017). Vide também: (AC 1005542-74.2015.4.01.3400, JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY 
FONSECA (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 10/12/2019) e (AC 0005656-06.2010.4.01.3400, DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE 
MARANHÃO COSTA, TRF1 - QUINTA TURMA, e - D J F 1 1 4 / 0 6 / 2 0 1 9 ) . 4. Negado provimento à remessa oficial e à apelação. 
ACÓRDÃO Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, à unanimidade, negar provimento à remessa oficial e à 
apelação, nos termos do voto do Relator. Brasília, 22 de junho de 2020. JOÃO BATISTA MOREIRA Desembargador Federal – Relator 

 
E ainda: 
 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DA ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONÁUTICA. ALTERAÇÃO NAS 
NORMAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DAS PROVAS. ILEGALIDADE.  Ação mandamental impetrada com o intuído de participar dos 
exames complres das etapas finais do concurso para o Curso de Formação de Sargento, turma “B”, por ter sido classificado dentro das 
vagas ofertadas pela Escola de Especialistas da Aeronáutica. Liminar deferida. Participação do impetrante, com aprovação final, no 
curso. O edital é a norma interna que rege o concurso, à qual devem obediência tanto a Administração como os candidatos que 
participam do certame em referência, não se admitindo alterações posteriores, principalmente, em flagrante prejuízo aos candidatos. 
Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
(TRF-5 MAS: 82858 CE 0028555-80.2002.4.05.000, Relator: Desembargador Federal Francisco Wildo, Data de Julgamento: 16/12/2004, 
primeira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça – Data: 01/02/2005 – Página: 344 – nº 22 – Ano: 2005) 
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A solicitação da candidata em reanalisar os títulos apresentados pelos candidatos, levando em consideração nova premissa, vai 
contra as regras previstas no edital no qual todos os candidatos se submeteram: 

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. 

 
É nosso parecer, SMJ 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 05 de novembro de 2020. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG 

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

 
Prezados Senhores. 
 
A Candidata CAMILA MATOS VERSIANI, n° de inscrição 27774, inscrita no cargo de MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO, 
enviou recurso solicitando que seja reavaliado os títulos com base em jurisprudência diversa ao edital. 
 
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 reavaliação dos títulos com base em jurisprudência que cita regra diversa ao edital, não pode ser aplicado, o edital 
é regra entre as partes e não cabe nova interpretação, visto que quando da divulgação do mesmo não houveram 
questionamentos ou recursos de forma tempestiva que pudessem direcionar para o pedido da recorrente:  
 

EMENTA ADMINISTRATIVO. PÓS-GRADUAÇÃO. DOUTORADO. EXIGÊNCIA DO EDITAL. MESTRADO. TITULAÇÃO COMPROVADA. 
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÂNCIA. SENTEÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O ordenamento jurídico 
pátrio adota, em tema de concurso público, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante 
tanto para a administração pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as 
regras ali estabelecidas. A apelante, de forma manifesta, não observou os requisitos do edital. 2. O Superior Tribunal de Justiça bem 
indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade dos certames: "(...) A 
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração 
quanto os candidatos. (...)" (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012). 3. A 
jurisprudência deste Tribunal está alinhada com a jurisprudência do STJ: ... II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 
pacífica no sentido de que "o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o 
procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital" (AgRg no REsp 1307162/DF, Rel. Ministro 
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 05/12/2012). III - Faz jus o impetrante aos valores referentes ao vencimento do 
Professor Adjunto que detenha à titulação de Mestre, estando esses valores expressamente fixados no edital e tendo por meio de 
documentos comprovado tal títulos. IV - Em sede de remessa oficial, verifica-se estar devidamente comprovada a titulação em Mestre 
pela apresentação da declaração da Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Química, que atesta ter defendido Dissertação de Mestrado intitulada "Produção de Biodiesel Metílico Utilizado Óleo 
Residual de Fritura Via Ultrassom", em 04/04/2012. V - Recurso de apelação e remessa oficial aos quais se nega provimento. (AMS 
0005557-69.2011.4.01.3701, JUÍZA FEDERAL MARIA DA PENHA GOMES FONTENELE MENESES (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 
10/07/2017). Vide também: (AC 1005542-74.2015.4.01.3400, JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY 
FONSECA (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 10/12/2019) e (AC 0005656-06.2010.4.01.3400, DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE 
MARANHÃO COSTA, TRF1 - QUINTA TURMA, e - D J F 1 1 4 / 0 6 / 2 0 1 9 ) . 4. Negado provimento à remessa oficial e à apelação. 
ACÓRDÃO Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, à unanimidade, negar provimento à remessa oficial e à 
apelação, nos termos do voto do Relator. Brasília, 22 de junho de 2020. JOÃO BATISTA MOREIRA Desembargador Federal – Relator 
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E ainda: 
 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DA ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONÁUTICA. ALTERAÇÃO NAS 
NORMAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DAS PROVAS. ILEGALIDADE.  Ação mandamental impetrada com o intuído de participar dos 
exames complres das etapas finais do concurso para o Curso de Formação de Sargento, turma “B”, por ter sido classificado dentro das 
vagas ofertadas pela Escola de Especialistas da Aeronáutica. Liminar deferida. Participação do impetrante, com aprovação final, no 
curso. O edital é a norma interna que rege o concurso, à qual devem obediência tanto a Administração como os candidatos que 
participam do certame em referência, não se admitindo alterações posteriores, principalmente, em flagrante prejuízo aos candidatos. 
Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
(TRF-5 MAS: 82858 CE 0028555-80.2002.4.05.000, Relator: Desembargador Federal Francisco Wildo, Data de Julgamento: 16/12/2004, 
primeira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça – Data: 01/02/2005 – Página: 344 – nº 22 – Ano: 2005) 

 
A solicitação da candidata em reanalisar os títulos apresentados pelos candidatos, levando em consideração nova premissa, vai 
contra as regras previstas no edital no qual todos os candidatos se submeteram: 

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. 

 
Sobre as regras de títulos o edital previu: 
 

9 – DAS PROVAS 

[...] 

9.3 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será aplicada aos candidatos inscritos nos cargos de MÉDICO CARDIOLOGISTA, 
MÉDICO CIRUGIÃO CABEÇA E PESCOÇO, MÉDICO CIRURGIÃO GERAL, MÉDICO CIRURGIÃO, PEDIATRICO, MÉDICO CIRURGIÃO 
PLASTICO, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO DERMATOLOGISTA, MÉDICO DO TRABALHO, MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA, 
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA, MÉDICO GINECOLOGISTA, MÉDICO HEMATOLOGISTA, MÉDICO INFECTOLOGISTA, MEDICO 
MASTOLOGISTA, MÉDICO NEUROLOGISTA, MÉDICO NEUROPEDIATRA, MÉDICO OFTALMOLOGISTA, MÉDICO ORTOPEDISTA, 
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO PNEUMOLOGISTA, MÉDICO PROCTOLOGISTA, MÉDICO 
PSIQUIATRA, MÉDICO RADIOLOGISTA, MÉDICO REUMATOLOGISTA, MÉDICO UROLOGISTA, sendo: 

 

Título 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS)  

VALOR MÁXIMO 

(PONTOS)  

Pontuação para no mínimo 12 meses de experiência em Serviços Públicos que esteja vinculado diretamente ao cargo escolhido. 1,0 

10 
Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” (MESTRADO), realizado em 
instituição reconhecida pelo MEC e/ou pelo CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 

2,0 

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” (DOUTORADO), realizado 
em instituição reconhecida pelo MEC e/ou pelo CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 

3,0 

9.3.1 Os títulos poderão ser somados concomitantemente até o limite de 10 (dez) pontos e somente serão considerados aqueles 
que forem compatíveis com o cargo optado pelo candidato. 

9.3.2 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. 

9.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, 
quando o órgão empregador for Instituição Pública, no caso de Instituições Privadas, a Declaração/Certidão de Tempo de 
Serviço deve estar acompanhada obrigatoriamente do Contrato de Trabalho e com a descrição das atividades 
desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II deste edital. 

9.3.4 As declarações/certidões especificadas no item 9.3.3, deverão ser em papel timbrado pelo órgão emissor e assinadas por 
profissional competente. 

9.3.5 O descumprimento do item anterior implicará na não aceitação do Título apresentado. 
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9.3.6 Estágios Curriculares não pontuam como titulação.  

9.3.7 A conclusão de curso, para efeito de pontos em títulos, deverá ocorrer, no máximo, até o último dia de inscrição neste 
Concurso, sendo desconsiderada aquela que ocorrer após. 

9.3.8 Os títulos, deverão ser apresentados através de cópia autenticada ou originais. A cópia apresentada não será devolvida em 
hipótese alguma e não será considerada, para efeito de pontuação, a cópia que não esteja autenticada ou que não seja 
original. 

9.3.9 Os títulos deverão ser encaminhados via postal, endereçados à ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA., sediada à 
Rua Ilmenita, 220 – sala 203, bairro Camargos, CEP: 30.520-060, Belo Horizonte, Minas Gerais, postados, 
impreterivelmente, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO VII deste Edital), através 
dos Correios por meio de Aviso de Recebimento – AR (averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem). 

9.3.10 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. 

9.3.11 Quando da entrega dos títulos, o candidato deverá fazer acompanhar a Ficha Informativa de Títulos, conforme modelo 
constante do ANEXO V deste Edital, devidamente preenchida, juntamente com uma cópia do comprovante de residência. 

9.3.12 Somente serão avaliados os títulos dos candidatos que obtiverem a pontuação mínima exigida na Prova Objetiva de 
Múltipla Escolha.  

9.3.13 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado quando traduzido para a Língua Portuguesa 
por tradutor juramentado. 

9.3.14 A avaliação dos títulos é de competência da empresa organizadora do Concurso Público. 

 
Analisando os títulos apresentados pela candidata temos: 
 

Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

CERTIDAO DE RESIDENCIA MEDICA - IPSEMG 0,0 INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.3.6 do edital 01/2019 

0,0 
DECLARAÇÃO MÉDICO PLANTONISTA  - MARIO PENA 0,0 

INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.3.3 e 9.3.10 - (a) do edital 
01/2019. 

DECLARAÇÃO DE RESIDENCIA MEDICA - FELICIO 
ROCHO 

0,0 INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.3.3 e 9.3.6 do edital 01/2019. 

 
É nosso parecer, SMJ 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 
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Belo Horizonte, 05 de novembro de 2020. 
 
À  
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG 

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

 
Prezados Senhores. 
 
O Candidato JOÃO PAULO BRANDÃO RODRIGUES, n° de inscrição 27939, inscrito no cargo de MÉDICO 
NEUROLOGISTA, enviou recurso solicitando que seja reavaliado os títulos apresentados. 
 
SOBRE EDITAL 

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

[...] 
 

11.5 Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos: 
 
q) Indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 

r) 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); 

s) Local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário); 

t) Realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolha ou Prática); 

u) Questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material); 

v) Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada); 

w) Resultado (erro na pontuação e/ou classificação); 

x) Qualquer outra decisão proferida no certame. 

 

PARECER 
 
Sobre as regras de títulos o edital previu: 
 

9 – DAS PROVAS 

[...] 

9.3 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será aplicada aos candidatos inscritos nos cargos de MÉDICO CARDIOLOGISTA, 
MÉDICO CIRUGIÃO CABEÇA E PESCOÇO, MÉDICO CIRURGIÃO GERAL, MÉDICO CIRURGIÃO, PEDIATRICO, MÉDICO CIRURGIÃO 
PLASTICO, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO DERMATOLOGISTA, MÉDICO DO TRABALHO, MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA, 
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA, MÉDICO GINECOLOGISTA, MÉDICO HEMATOLOGISTA, MÉDICO INFECTOLOGISTA, MEDICO 
MASTOLOGISTA, MÉDICO NEUROLOGISTA, MÉDICO NEUROPEDIATRA, MÉDICO OFTALMOLOGISTA, MÉDICO ORTOPEDISTA, 
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO PNEUMOLOGISTA, MÉDICO PROCTOLOGISTA, MÉDICO 
PSIQUIATRA, MÉDICO RADIOLOGISTA, MÉDICO REUMATOLOGISTA, MÉDICO UROLOGISTA, sendo: 

 

Título 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS)  

VALOR MÁXIMO 

(PONTOS)  

Pontuação para no mínimo 12 meses de experiência em Serviços Públicos que esteja vinculado diretamente ao cargo escolhido. 1,0 

10 
Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” (MESTRADO), realizado em 
instituição reconhecida pelo MEC e/ou pelo CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 

2,0 

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” (DOUTORADO), realizado 
em instituição reconhecida pelo MEC e/ou pelo CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 

3,0 

9.3.1 Os títulos poderão ser somados concomitantemente até o limite de 10 (dez) pontos e somente serão considerados aqueles 
que forem compatíveis com o cargo optado pelo candidato. 

9.3.2 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 
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atividades desenvolvidas de forma concomitante. 

9.3.3 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, 
quando o órgão empregador for Instituição Pública, no caso de Instituições Privadas, a Declaração/Certidão de Tempo de 
Serviço deve estar acompanhada obrigatoriamente do Contrato de Trabalho e com a descrição das atividades 
desenvolvidas iguais ou similares as atribuições previstas no anexo II deste edital. 

9.3.4 As declarações/certidões especificadas no item 9.3.3, deverão ser em papel timbrado pelo órgão emissor e assinadas por 
profissional competente. 

9.3.5 O descumprimento do item anterior implicará na não aceitação do Título apresentado. 

9.3.6 Estágios Curriculares não pontuam como titulação.  

9.3.7 A conclusão de curso, para efeito de pontos em títulos, deverá ocorrer, no máximo, até o último dia de inscrição neste 
Concurso, sendo desconsiderada aquela que ocorrer após. 

9.3.8 Os títulos, deverão ser apresentados através de cópia autenticada ou originais. A cópia apresentada não será devolvida em 
hipótese alguma e não será considerada, para efeito de pontuação, a cópia que não esteja autenticada ou que não seja 
original. 

9.3.9 Os títulos deverão ser encaminhados via postal, endereçados à ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA., sediada à 
Rua Ilmenita, 220 – sala 203, bairro Camargos, CEP: 30.520-060, Belo Horizonte, Minas Gerais, postados, 
impreterivelmente, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO VII deste Edital), através 
dos Correios por meio de Aviso de Recebimento – AR (averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem). 

9.3.10 Não serão computados para efeito de prova de títulos:  
d) Títulos não correspondentes as funções do cargo concorrido.  
e) Títulos encaminhados via fax ou correio eletrônico ou fora do prazo estabelecido. 
f) Títulos protocolados ou postados em data posterior à preestabelecida. 

9.3.11 Quando da entrega dos títulos, o candidato deverá fazer acompanhar a Ficha Informativa de Títulos, conforme modelo 
constante do ANEXO V deste Edital, devidamente preenchida, juntamente com uma cópia do comprovante de residência. 

9.3.12 Somente serão avaliados os títulos dos candidatos que obtiverem a pontuação mínima exigida na Prova Objetiva de 
Múltipla Escolha.  

9.3.13 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado quando traduzido para a Língua Portuguesa 
por tradutor juramentado. 

9.3.14 A avaliação dos títulos é de competência da empresa organizadora do Concurso Público. 

 
Analisando os títulos apresentados pelo candidato temos: 
 

Especificação Pontos Condição/motivo TOTAL 

TEMPO DE SERVIÇO - PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES 
(05/06/2013 A 30/09/2017)  

4,0 DEFERIDO 
4,0 

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS (11/2013 
a 27/08/2020) 

0,0 INDEFERIDO: Não atendeu o item 9.3.3 do edital 01/2019. 

 
É nosso parecer, SMJ 
 

 
Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 

 
 
 


