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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 – Prova Prática – 
Concurso Público – Edital 01/2019 

 
Prezados Senhores. 
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recurso de candidato referente à Prova Prática 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 

 
O Candidato AILTON PINTO FRANCISCO, n° de inscrição 28766, inscrito no cargo de OFICIAL DE OBRAS E 
MANUTENÇÃO / BORRACHEIRO, enviou recurso referente à PROVA PRÁTICA solicitando que seja atribuído o 
máximo de pontos a todos os candidatos e/ou nova prova prática. 
 
Sobre a alegação do horário de prova ser diverso ao previsto inicialmente, não há nada que desabone a antecipação, 
visto que os candidatos e o avaliador estavam disponíveis, e naquele momento não houve qualquer manifestação 
dos candidatos para recusa em iniciar a avaliação da prova. 
 
Antes de iniciar a prova, foi orientado ao candidato o procedimento que deveria ser realizado, ou seja, desmontar 
um pneu, situação essa corriqueira na profissão. Todo o material foi disponibilizado ao candidato (espátulas, 
deslocadores, saca válvula, etc.) e estavam dispostos no próprio local de trabalho dos Servidores efetivos, ou seja, na 
Borracharia.  
 
Por se tratar de uma prova prática entendemos que o candidato compreende as exigências do cargo, devendo 
conhecer os procedimentos para execução da tarefa, portando o examinador não pode agir como instrutor. 
 
Desse modo, as solicitações do candidato devem ser indeferidas. 
 
É nosso parecer, SMJ 

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda. 


