
 

Belo Horizonte, 26 de junho de 2017. 
 
À 
Comissão Especial do Processo Seletivo Público da 
Prefeitura Municipal de Itamarandiba 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Edital – Prefeitura Municipal de Itamarandiba – 
Processo Seletivo Público – Edital nº 01/2017. 

 
DO RECURSO 
 
VILMA GOMES DE FRANÇA enviou recurso alegando a restrição de participação de candidatos 
graduados em Biomedicina, considerando que o presente edital de Processo Seletivo nº 01, em seu anexo 
I, prevê vaga para o cargo Técnico de Nível Superior I – Saúde/Farmácia – Bioquímico e considerando 
também que os profissionais graduandos em Biomedicina também exercem as atribuições correlatas.  
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Processo Seletivo Público fez menção expressa sobre a interposição de 
recurso – de forma fundamentada: 
 

XII – DA IMPUGNAÇÃO DESTE EDITAL  

 
1. Este Edital poderá ser impugnado no prazo de 02 (dois) 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 
 
O Edital do Processo Seletivo é elaborado com base na Legislação do Municipio, que cria os cargos 
disponibilizados e dispõe sobre a vaga de TECNICO DE NÍVEL SUPERIOR I – SAÚDE / 
FARMACÊUTICO BIQUÍMICO.  
 
O cargo por sua vez, tem como requisito, possuir Ensino Superior Completo em Farmácia – 
especialização em bioquímica – registro no CRF.   
 
Vale salientar que, quaisquer alterações, no Edital do Processo Seletivo Público, no que diz respeito aos 
requisitos do cargo devem passar pelo crivo da análise da Legislação Municipal, de onde se observam as 
regras para elaboração do Edital.  
 
Tratando de ato vinculado, somente através de alterações na Legislação seriam possíveis mudanças. 
 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda 
Setor de Concursos 


