
 

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2017. 
 

À 
Comissão Especial do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Japaraíba 
NESTA 
 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra a Rerratificação nº 01, de 21/11/2017 do 
Edital de nº 01/2017 – Concurso Público – Prefeitura Municipal de Japaraíba. 

 
 
DO RECURSO 
 
RAUL LARCHER DE ALMEIDA MIRANDA enviou recurso solicitando revisão das atribuições do 
cargo de Psicólogo, bem como reabertura do prazo para solicitação de isenção do pagamento da 
taxa de inscrição do Concurso, alegando o seguinte: 
 

“Prezados Senhores venho por meio desta informar que a retificação do Edital referente ao cargo de 
psicólogo contraria a resolução, bem como, parecer técnico do Conselho Federal de Psicologia que 
proíbe a prescrição de medicamentos por parte de profissional psicólogo exceto o uso de 
fitoterápicos, bem como a alusão a hipnose e analgesia sugere tendenciamento ao concurso 
somente de profissionais habilitados nestas áreas, motivo pelo qual solicito a imediata revisão das 
atribuições ao cargo de psicólogo sob pena de interposição de recursos após a homologação do 
Concurso supracitado. Assim solicito a imediata impugnação do Edital bem como a reabertura das 
inscrições com isenção de pagamento até que tais intercorrências sejam sanadas por esta comissão 
organizadora do concurso supracitado”.  

 
 

CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa sobre a interposição de 
recurso – de forma fundamentada: 
 

XIII – DA IMPUGNAÇÃO DESTE EDITAL  

 
1. Este Edital poderá ser impugnado no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do primeiro 

dia útil subsequente ao da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de 
Minas Gerais (Jornal “Minas Gerais”). 

2. A apresentação de impugnação e a solução respectiva obedecerão às mesmas regras 
estabelecidas no item XII deste Edital. 
 

 
NOSSO PARECER 
 
A Rerratificação nº 01 foi divulgada no quadro de avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JAPARAÍBA e no endereço eletrônico da empresa organizadora - 
www.exameconsultores.com.br em 21/11/2017, no Diário Oficial dos Municípios Mineiros - 
www.diariomunicipal.com.br/amm-mg" em 21/11/2017 e em mídia impressa (Diário Oficial do 
Estado – “Jornal Minas Gerais” e Jornal de grande circulação da região/município – “Jornal O 
Tempo”) no dia 24/11/2017. 



 

O prazo para impugnação da Rerratificação ocorreu do dia 27/11/2017 até 29/11/2017.  
 
O recorrente protocolou recurso somente no dia 01/12/2017.  
 
O Edital prevê o seguinte:  
 

XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
[...] 
 
5. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso fora de contexto ou não fundamentado ou ainda 

aqueles a que se der entrada fora dos prazos estabe lecidos . (grifo nosso) 
 
Sendo assim, o recurso apresentado é considerado INTEMPESTIVO.  
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda-EPP 
Setor de Concursos 


