
 

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2017. 
  
À 
Comissão Especial do Processo Seletivo Público da 
Prefeitura Municipal de Belo Oriente 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Resultado Final (em ordem de classificação) – 
Prefeitura Municipal de Belo Oriente – Processo Seletivo Público – Edital nº 01/2017. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata DINAH CRISTINA DA SILVA FERREIRA SANTOS (n° 1850),  inscrita no cargo de ACS 
(CACHOEIRA ESCURA) enviou recurso solicitando a revisão da pontuação alcançada e ordem de classificação. 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Processo Seletivo 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); 
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 

 
Realizamos análise rigorosa da pontuação da candidata, revendo manualmente a sua folha de respostas, e não 
constatamos erro no processamento, sendo: 
 

PROVAS Nº DE 
ACERTOS QUESTÕES 

VALOR 
DE CADA 
QUESTÃO 

PONTOS 
EM CADA 
PROVA 

TOTAL 

Português 05 01, 02, 03, 04, 05 4,0 20,0  
76,0 Conhecimentos Gerais  05 06, 07, 08, 09, 10 4,0 20,0 

Específica 06 11, 12, 13, 16, 19, 20 6,0 36,0  
 
O Gabarito Definitivo, depois de decorrido o prazo recursal, divulgado no quadro de avisos da Prefeitura e no site 
de nossa empresa é o seguinte: 
 
ACS (CACHOEIRA ESCURA) - PROVA: CADERNO 02 
 
01: D 02: B 03: B 04: C 05: A 06: B 07: A 08: C 09: A 10: D 
11: C 12: W 13: A 14: B 15: B 16: C 17: D 18: C 19: A 20: W 
 
Obs.: As questões grafadas com "W" referem-se às anuladas. Os pontos correspondentes às questões anuladas serão 
atribuídos a todos os candidatos, independente de formulação de recursos. 
 
 
 
 
 



 

Encaminhamos a cópia da folha de respostas da candidata, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Processo Seletivo Público n° 01/2017, para devida conferência. 
 

 
 

Quanto aos critérios de desempate o edital definiu: 
 

X – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE 
 

1. A classificação final dos candidatos será ordenada por emprego público/função pública, em ordem decrescente, 
de acordo com o total de pontos obtidos nas provas Objetiva de Múltipla Escolha (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, se houver; 
d) Obtiver o maior número de pontos na Prova de Informática, se houver; 
e) Obtiver o maior número de pontos na Prova de Gestão e Legislação em Saúde Pública, se houver; 
f) Obtiver o maior número de pontos na prova de Português; 
g) Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Gerais, se houver; 
h) Tiver idade mais elevada, até a data de divulgação do Resultado Final (em ordem de classificação), dentre 

aqueles que tenham idade inferior a 60 (sessenta) anos . 
 
Quanto às Provas para o cargo, foi definido no edital o seguinte: 
 

Empregos públicos / 
funções públicas 

Vencimento 
(R$) 

Nº de Vagas 1 Requisitos 
(escolaridade, 

categoria 
profissional e outras 

exigências) 

Carga 
Horária 
semanal 

Valor da 
taxa de 

inscrição 
(R$) 

Provas 

Pessoas com 
Deficiência – 

PcD 

Concorrência 
Ampla Tipos Nº de 

questões 

Pontos 
Horário de 
Realização Por 

questão 
Por 

Prova 

AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE (Cachoeira 
Escura) 

1.113,12 01 15 

Residir na área da 
comunidade em que 
atuar, desde a data da 
publicação do edital 
do processo seletivo 
público; haver 
concluído, com 
aproveitamento, curso 
introdutório de 
formação inicial e 
continuada (ou realizar 
o curso a ser 
ministrado pelo 
município, antes da 
contratação); e haver 
concluído o ensino 
fundamental2 

40h 55,00 
� Português 
� C.Gerais3 
� Específica 

05 
05 
10 

4,0 
4,0 
6,0 

20 
20 
60 

8h 

 
Assim sendo, os critérios de desempate para o cargo em questão foram: os maiores de 60 (sessenta) anos; Prova 
Específica; Prova de Português, Prova de Conhecimentos Gerais e, por último, os que tiverem idade mais 
elevada, dentre aqueles com idade inferior a 60 (sessenta) anos. 
 
Vejamos o Resultado Final: 
 

 
 

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 em 11ª, 12ª e 13ª colocação obtiveram nota idêntica na disciplina Específica , sendo 
necessário utilizar o terceiro critério, as candidatas obtiveram, respectivamente, as notas 16, 12 e 8 na disciplina 
de Português.  

                                                 
1 Nº de Vagas:  Pessoas com Deficiência – PcD + Concorrência Ampla. 
2 Lei Federal nº 11.350, de 05/10/2006 : “Art. 6o - O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade: I - residir na área da comunidade em que atuar, 
desde a data da publicação do edital do processo seletivo público; II - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada; e III - haver concluído o ensino fundamental. 
§ 1o - Não se aplica a exigência a que se refere o inciso III aos que, na data de publicação desta Lei, estejam exercendo atividades próprias de Agente Comunitário de Saúde”. 
3 C.Gerais: Conhecimentos Gerais. 



 

Os candidatos classificados em 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª colocação obtiveram nota idêntica em todas as disciplinas, 
sendo necessário utilizar o último critério, os que tiverem idade mais elevada, dentre aqueles com idade inferior a 
60 (sessenta) anos. 
 
Assim, conclui-se que não houve erro nos critérios de desempate. 
 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
 

 



 

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2017. 
  

À 
Comissão Especial do Processo Seletivo Público da 
Prefeitura Municipal de Belo Oriente 
NESTA 
 

Ref.:  Recurso Administrativo contra o Resultado Final (em ordem de classificação) – 
Prefeitura Municipal de Belo Oriente – Processo Seletivo Público – Edital nº 01/2017. 

 
DO RECURSO 
 
A candidata LUDMILA FERNANDES DUARTE PEREIRA (n° 1338),  inscrita no cargo de ACS (CACHOEIRA 
ESCURA) enviou recurso solicitando a revisão da pontuação alcançada, bem como questionou a alteração de 
resposta da questão n° 14, da Prova Específica nº 10 , alegando que a opção deveria ter sido anular a questão e 
não alteração de resposta. 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
Preliminarmente, o Edital do Processo Seletivo 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); 
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 

 
Realizamos análise rigorosa da pontuação da candidata, revendo manualmente a sua folha de respostas, e não 
constatamos erro no processamento, sendo: 
 

PROVAS Nº DE 
ACERTOS QUESTÕES 

VALOR 
DE CADA 
QUESTÃO 

PONTOS 
EM CADA 
PROVA 

TOTAL 

Português 04 01, 02, 03, 04 4,0 16,0 
72,0 Conhecimentos Gerais  05 06, 07, 08, 09, 10 4,0 20,0 

Específica 06 11, 12, 13, 15,18, 20 6,0 36,0 
 
O Gabarito Definitivo, depois de decorrido o prazo recursal, divulgado no quadro de avisos da Prefeitura e no site 
de nossa empresa é o seguinte: 
 
ACS (CACHOEIRA ESCURA) - PROVA: CADERNO 02 
 
01: D 02: B 03: B 04: C 05: A 06: B 07: A 08: C 09: A 10: D 
11: C 12: W 13: A 14: B 15: B 16: C 17: D 18: C 19: A 20: W 
 
Obs.: As questões grafadas com "W" referem-se às anuladas. Os pontos correspondentes às questões anuladas serão 
atribuídos a todos os candidatos, independente de formulação de recursos. 
 
 
 
 



 

Encaminhamos a cópia da folha de respostas da candidata, documento válido para correção eletrônica, nos 
termos do Edital do Processo Seletivo Público n° 01/2017, para devida conferência. 
 

 
 
 

Com relação à questão nº 14, da prova Específica nº 10 , salientamos que houve um erro ao definir a resposta 
correta da questão. De fato a pergunta não condizia com a resposta divulgada no Gabarito Provisório, sendo 
necessária a alteração. Ressalta-se que a questão possui uma resposta correta.  

 
É o nosso parecer, S.M.J., 
 
Exame Auditores & Consultores Ltda. 
Setor de Concursos 


