
 

Belo Horizonte, 29 de maio de 2017. 
 

À 
Comissão Especial de Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Divino 
NESTA 
 

Ref.: Recurso Administrativo contra o Resultado Final (em ordem de classificação) – 
Prefeitura Municipal de Divino. 

 
DO RECURSO 
 
O candidato THAYNAN DE SOUZA SANTOS (n° 6142),  inscrito no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS DA 
EDUCAÇÃO enviou recurso dizendo o seguinte: 
 

“De acordo com o Edital (Alterado pelas Rerratificações nº 01, de 17/01/2017 e nº 02, de 15/02/2017) no 
cargo auxiliar de serviços da educação são 5 vagas, sendo uma exclusiva para o deficiente, tendo em vista 
que o candidato que ocupa o 4º lugar é o deficiente, deveria até o quinto candidato está como classificado, 
sendo que está como excedente.”  
 

CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de 
recurso: 
 

XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
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 de Títulos 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. 

 
NOSSO PARECER 
 
De fato houve um equívoco quanto à colocação. O cargo possui 04 (quatro) vagas para concorrência ampla  e 
01 (uma) vaga para Pessoas com Deficiência - PcD . Considerando que o candidato portador de deficiência 
passou em 4º (quarto)  lugar , o 5º (quinto)  candidato deveria estar como classificado e não como excedente. 
 
Portanto, o Resultado Final – Em Ordem de Classificação (Geral) encontra-se devidamente Retificado.   
 
Por fim, somos pelo DEFERIMENTO do recurso.  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 
 


