
 

Belo Horizonte, 09 de maio de 2016. 
 
À 
Comissão Especial de Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Varjão de Minas 
NESTA 
 

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

 
DO RECURSO 
 
A candidata ALDA APARECIDA MARTINS (n° 1315), inscrita no cargo de ENFERMEIRO enviou recurso 
questionando os critérios de desempate. 
 
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 
 
Quanto aos critérios de desempate o edital definiu: 
 

X – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE 
 
1. A classificação final dos candidatos será ordenada por cargo, em ordem decrescente, de acordo com o total de 

pontos obtidos na Prova Objetiva de Múltipla Escolha e de Títulos (com indicação de pontos em cada prova). 
 

2. Para efeito de desempate entre os candidatos aprovados com a mesma pontuação, inclusive os portadores de 
necessidades especiais, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

 
a) Tiver idade mais elevada, até a data de divulgação do Resultado Final (em ordem de classificação), dentre 

aqueles que tenham idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos (parágrafo único do artigo 27 da lei 
Federal nº 10.741, de 01/10/2003 - Estatuto do Idoso); 

b) Obtiver o maior número de pontos na Prova Específica, se houver; 
c) Obtiver o maior número de pontos na Prova de Raciocínio Lógico; 
d) Obtiver o maior número de pontos na Prova de Gestão e Legislação em Saúde Pública, se houver; 
e) Obtiver o maior número de pontos na prova de Legislação, se houver; 
f) Obtiver o maior número de pontos na prova de Informática, se houver; 
g) Obtiver o maior número de pontos na prova de Conhecimentos Gerais; 
h) Obtiver o maior número de pontos na prova de Português; 
i) Tiver idade mais elevada, até o último dia de inscrição neste Concurso Público, dentre aqueles que tenham 

idade inferior a 60 (sessenta) anos. 
 
 
 
 
 



 

Quanto às Provas para o cargo, foi definido no edital o seguinte: 
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Assim sendo, os critérios de desempate para o cargo em questão foram, nessa ordem: os maiores de 60 
(sessenta) anos; Prova Específica; Prova de Gestão e Legislação em Saúde Pública; Prova de Conhecimentos 
Gerais, Prova de Português e, por último, os que tiverem idade mais elevada, dentre aqueles com idade inferior a 
60 (sessenta) anos. 
 
Vejamos o Resultado: 
 

 
 
Conforme é possível visualizar, nenhum dos candidatos possui mais de 60 (sessenta) anos, assim, o primeiro 
critério de desempate utilizado foi a maior nota na Prova Específica.  
 
Os candidatos classificados relacionados obtiveram, respectivamente, nota 40 e 24 na disciplina Específica.  
 
Assim, conclui-se que não houve erro nos critérios de desempate. 
 
É o nosso parecer, 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 

                                                 
1 Nº de Vagas: Pessoas com Deficiência – PcD + Concorrência Ampla = Nº Total de Vagas. 



 

Belo Horizonte, 09 de maio de 2016. 
 
À 
Comissão Especial de Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Varjão de Minas 
NESTA 
 

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

 
DO RECURSO 
 
A candidata CIDÉLIA ALVES NETO BRAGA (n° 1330), inscrita no cargo de PROFESSOR P1 enviou recurso 
dizendo o seguinte: 
 

“Porque algumas pessoas ganharam 4 pontos e eu não ganhei. Favor rever minha pontuação. Porque quem não 
apresentou diploma de graduação foi classificado. Segundo o Edital era desclassificado que não apresentasse”. 

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

 
X – 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 
 
O Edital previu o seguinte: 
 

VII – OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES 

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. 

[...] 

12. Será permitida a inscrição do candidato que estiver cursando a escolaridade mínima exigida como requisito para o 
cargo, entretanto, caso seja convocado, o candidato deverá apresentar no ato da posse o documento comprobatório 
de conclusão do curso, sem o qual não terá direito à investidura no cargo pleiteado, além de ser eliminado do 
presente concurso público. 

 
VIII – DAS PROVAS 
 
1. O Concurso Público constará de provas Objetiva de Múltipla Escolha, de Títulos e Prática. 

 
1.2 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será aplicada somente aos candidatos inscritos no cargo de 

PROFESSOR P1. 
 

1.2.1 A Prova de Títulos compreenderá: 
 
 



 

Título Valor Unitário 
Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”, 
realizado em instituição reconhecida pelo MEC e/ou pelo CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, com 
carga horária mínima de 360 horas. 

02 (dois) pontos 

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. 

03 (três) pontos 

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. 

05 (cinco) pontos 

 
1.2.2 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. 
 
[...] 
 
1.2.7 Não serão aceitos títulos encaminhados via fax ou correio eletrônico ou fora do prazo estabelecido. 

 
O Edital é claro quanto às regras ali contidas.  
 
Vale salientar que o Edital do Concurso foi publicado no dia 14/11/2015 e o prazo para recurso contra o Edital de 
Abertura do Concurso Público ocorreu do dia 16/11/2015 até o dia 18/11/2015.  
 
Não houve recursos interpostos neste prazo acerca das provas de títulos, o que deixa claro o entendimento para 
os candidatos.  
 
Aqueles que por algum motivo ficaram em dúvida com relação a qualquer regra Editalícia, poderiam ter entrado 
em contato com a empresa organizadora do Certame.  
 
Portanto, os títulos enviados em desacordo com o Edital e fora do prazo não serão aceitos.  
 
É o nosso parecer, 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 09 de maio de 2016. 
 
À 
Comissão Especial de Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Varjão de Minas 
NESTA 
 

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

 
DO RECURSO 
 
A candidata RONILDA DA SILVA BRANDÃO RIBEIRO (n° 1684), inscrita no cargo de PROFESSOR 1 enviou 
recurso dizendo o seguinte: 
 

“Porque algumas candidatas que ainda não são habilitadas foram classificadas, sendo que de acordo com o Edital 
mediante a inscrição seria desclassificada? Porque algumas candidatas, a prova de títulos (pós-graduação) foi 
considerada com valor de 4 pontos, sendo que no edital a prova de títulos é valor unitário, com valor de dois pontos, e 
não especifica que o candidato poderá somar ais de uma pós-graduação, sendo assim fiquei prejudicada com minha 
classificação. Rever a soma dos meus títulos: magistério, pedagogia, supervisão, orientação e pós-graduação”.  

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

 
X – 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 
 
O Edital previu o seguinte: 
 

VII – OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES 

 

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. 

[...] 
 

12. Será permitida a inscrição do candidato que estiver cursando a escolaridade mínima exigida como requisito para o 
cargo, entretanto, caso seja convocado, o candidato deverá apresentar no ato da posse o documento comprobatório 
de conclusão do curso, sem o qual não terá direito à investidura no cargo pleiteado, além de ser eliminado do 
presente concurso público. 

 
VIII – DAS PROVAS 
 
1. O Concurso Público constará de provas Objetiva de Múltipla Escolha, de Títulos e Prática. 

 



 

1.2 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será aplicada somente aos candidatos inscritos no cargo de 
PROFESSOR P1. 

 
1.2.1 A Prova de Títulos compreenderá: 

 
Título Valor Unitário 

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”, 
realizado em instituição reconhecida pelo MEC e/ou pelo CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, com 
carga horária mínima de 360 horas. 

02 (dois) pontos 

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. 

03 (três) pontos 

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. 

05 (cinco) pontos 

 
1.2.2 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. 
[...] 

 
1.2.7 Não serão aceitos títulos encaminhados via fax ou correio eletrônico ou fora do prazo estabelecido. 

 
O Edital é claro quanto às regras ali contidas.  
 
Vale salientar que o Edital do Concurso foi publicado no dia 14/11/2015 e o prazo para recurso contra o Edital de 
Abertura do Concurso Público ocorreu do dia 16/11/2015 até o dia 18/11/2015.  
 
Não houve recursos interpostos neste prazo acerca das provas de títulos, o que deixa claro o entendimento para 
os candidatos.  
 
Aqueles que por algum motivo ficaram em dúvida com relação a qualquer regra Editalícia, poderiam ter entrado 
em contato com a empresa organizadora do Certame.  
 
Portanto, os títulos enviados em desacordo com o Edital e fora do prazo não serão aceitos.  
 
É o nosso parecer, 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 
 
 



 

Belo Horizonte, 09 de maio de 2016. 
 
À 
Comissão Especial de Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Varjão de Minas 
NESTA 
 

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

 
DO RECURSO 
 
A candidata SHIRLEY MARIA DE SÃO JOSÉ (n° 1261), inscrita no cargo de PROFESSOR P1 enviou recurso 
dizendo o seguinte: 
 

“Porque as candidatas com classificação 1º e 4º lugar, suas provas de títulos foram contadas com valor de 4 pontos, 
sendo que de acordo com o Edital a prova de títulos será valor unitário, e as mesmas apresentaram duas pós-
graduações. Com isso fiquei prejudicada na minha classificação”.  

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

 
X– 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 
 
O Edital previu o seguinte: 
 

VIII – DAS PROVAS 
 
1. O Concurso Público constará de provas Objetiva de Múltipla Escolha, de Títulos e Prática. 

 
1.2 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será aplicada somente aos candidatos inscritos no cargo de 

PROFESSOR P1. 
 

1.2.1 A Prova de Títulos compreenderá: 
 

Título Valor Unitário 
Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”, 
realizado em instituição reconhecida pelo MEC e/ou pelo CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, com 
carga horária mínima de 360 horas. 

02 (dois) pontos 

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. 

03 (três) pontos 

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. 

05 (cinco) pontos 

 
1.2.2 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. 



 

[...] 
 

1.2.7 Não serão aceitos títulos encaminhados via fax ou correio eletrônico ou fora do prazo estabelecido. 
 
O Edital é claro quanto às regras ali contidas.  
 
Vale salientar que o Edital do Concurso foi publicado no dia 14/11/2015 e o prazo para recurso contra o Edital de 
Abertura do Concurso Público ocorreu do dia 16/11/2015 até o dia 18/11/2015.  
 
Não houve recursos interpostos neste prazo acerca das provas de títulos, o que deixa claro o entendimento para 
os candidatos.  
 
Aqueles que por algum motivo ficaram em dúvida com relação a qualquer regra Editalícia, poderiam ter entrado 
em contato com a empresa organizadora do Certame.  
 
Portanto, os títulos enviados em desacordo com o Edital e fora do prazo não serão aceitos.  
 
É o nosso parecer, 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 



 

Belo Horizonte, 09 de maio de 2016. 
 
À 
Comissão Especial de Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Varjão de Minas 
NESTA 
 

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

 
DO RECURSO 
 
A candidata SÔNIA REGINA RODRIGUES BRAGA (n° 1643), inscrita no cargo de PROFESSOR P1 enviou 
recurso dizendo o seguinte:  
 

“Porque a candidata em 18º lugar não tendo habilitação, sendo que de acordo com o edital seria desclassificada, e a 
mesma ficou em melhor posicionamento referente a minha classificação. Porque a candidata em 19º lugar, a sua 
prova de títulos (pós graduação) foi considerada com valor de 4 pontos, sendo que no edital a prova de títulos é valor 
unitário, com valor de dois pontos, e não especifica que o candidato poderá somar mais de uma pros graduação, 
sendo assim fiquei prejudicada em minha classificação. Então, se um candidato tivesse 5 títulos de (pós graduação) 
ele somaria 10 ponto?” 

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

 
X– 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 
 
O Edital previu o seguinte: 
 

VII – OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES 

 

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. 

[...] 

12. Será permitida a inscrição do candidato que estiver cursando a escolaridade mínima exigida como requisito para o 
cargo, entretanto, caso seja convocado, o candidato deverá apresentar no ato da posse o documento comprobatório 
de conclusão do curso, sem o qual não terá direito à investidura no cargo pleiteado, além de ser eliminado do 
presente concurso público. 

 

VIII – DAS PROVAS 
 
1. O Concurso Público constará de provas Objetiva de Múltipla Escolha, de Títulos e Prática. 

 



 

1.2 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será aplicada somente aos candidatos inscritos no cargo de 
PROFESSOR P1. 

 
1.2.1 A Prova de Títulos compreenderá: 

 
Título Valor Unitário 

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”, 
realizado em instituição reconhecida pelo MEC e/ou pelo CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, com 
carga horária mínima de 360 horas. 

02 (dois) pontos 

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. 

03 (três) pontos 

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. 

05 (cinco) pontos 

 
1.2.2 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. 
 
[...] 

 
1.2.7 Não serão aceitos títulos encaminhados via fax ou correio eletrônico ou fora do prazo estabelecido. 

 
O Edital é claro quanto às regras ali contidas.  
 
Vale salientar que o Edital do Concurso foi publicado no dia 14/11/2015 e o prazo para recurso contra o Edital de 
Abertura do Concurso Público ocorreu do dia 16/11/2015 até o dia 18/11/2015.  
 
Não houve recursos interpostos neste prazo acerca das provas de títulos, o que deixa claro o entendimento para 
os candidatos.  
 
Aqueles que por algum motivo ficaram em dúvida com relação a qualquer regra Editalícia, poderiam ter entrado 
em contato com a empresa organizadora do Certame.  
 
Portanto, os títulos enviados em desacordo com o Edital e fora do prazo não serão aceitos.  
 
É o nosso parecer, 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 


