Prefeitura Municipal de Carandaí
União e Compromisso com o Povo
Adm. 2021-2024

RESULTADO DOS RECURSOS
CANDIDATO (A): Ronilda Aparecida da Silva
CARGO: Cuidador da Casa Lar
INSCRIÇÃO: 26
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso apresentado pelo(a) candidato(a) Ronilda Aparecida da Silva
classificado(a) em 5º lugar para o cargo de Cuidador da Casa Lar, através do formulário
constante do Anexo VI do Edital nº 009/2022, protocolado sob o nº 2252 em 14/06/2022,
portanto considerado tempestivo, onde solicita o seguinte: “Venho através deste requerer vista
das documentações apresentadas pelos inscritos no cargo de Cuidador da Casa Lar, ou que seja
apresentado relatório elaborado pela comissão com a devida comprovação, a fim de serem
verificados se estes documentos apresentados pelos inscritos tratam-se de comprovação relativa
ao cargo específico de “Cuidador de Casa Lar”, como exigido no edital 009/2022 – item 9.2.1 –
quesito I para após analise (sic) desses documentos verificar a possibilidade de entrar com
recurso contra o resultado deste processo seletivo. Requeiro resposta desde pedido por in (sic),
ou melhor por escrito.”
CONCLUSÃO: ( X ) DEFERIDO PARCIALMENTE

( ) INDEFERIDO

FUNDAMENTAÇÃO:
É cediço que a Lei Federal nº 12.527/2011, determina que os entes públicos têm
obrigação de garantir o acesso a informações de interesse particular, sob pena de
responsabilidade, conforme disposto no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal. Ocorre
que a lei em epígrafe, em seu Capítulo IV, Seção V, determina que o ente público deve tratar as
informações pessoais – que, segundo o inciso IV do art. 4º, são aquelas relacionadas à pessoa
natural identificada ou identificável – “de forma transparente e com respeito à intimidade, vida
privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais”. Ademais,
restou determinado, no § 1º do art. 31, que as informações pessoais terão acesso restrito pelo
prazo de 100 anos e somente aos “agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas
se referirem”. Além disso, a divulgação e/ou o acesso das informações pessoais a terceiros –
como no caso e tela – somente seria possível mediante permissivo legal ou consentimento
expresso do titular das mesmas. Disponibilizar informações pessoais de outros candidatos, sem
prévia e expressa autorização dos mesmos, e sem prévia determinação do edital que rege o
certame, infringiria, a nosso ver, o princípio da Moralidade, disposto no caput artigo 37 da
Constituição Federal e no caput do artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Carandaí.
Quanto à pontuação atribuída aos candidatos do cargo de “Cuidador da Casa Lar”, cargos
cuja nomenclatura tenha sido diferente dos cargos pleiteados, porém, com atribuições e funções
equivalentes, foram considerados e pontuados, haja vista que a experiência se torna compatível e
pertinente com as exigidas para o cargo do Edital 009/2022. Exemplo disso é o próprio cargo de
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Cuidador da Casa Lar, cujo anteriormente continha nomenclatura diferente da constante no
edital, porém, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, as atribuições
são as mesmas, sendo a experiência do cargo anterior pertinente ao presente cargo. Sendo assim,
a comissão não poderia considerar apenas a nomenclatura do cargo, mas também as atribuições
desenvolvidas por ele, a fim de pontuar experiências que tenham atribuições compatíveis com as
do cargo pleiteado.
Pelo exposto, a experiência profissional mesmo não sendo “específica no cargo
pleiteado”, porém, como as atividades desempenhadas são semelhantes à do cargo, é pertinente.
Não computar os pontos de experiência profissional em cargos que possuam atribuições
semelhantes é afastar um profissional que tem experiência com o cargo, ferindo assim o
princípio da isonomia entre os candidatos, já que para o cargo de Cuidador da Casa Lar, cuja
nomenclatura anterior era diferente (Educador Casa Lar), foram utilizadas as atribuições para
comprovação de atuação no cargo pleiteado. Sendo assim, considerar atribuições somente para
uma parte dos candidatos, ou seja, quem já atuou no cargo de Educador Casa Lar a fim de
pontuação e classificação de candidatos, torna-se ilegal configurando um ato de improbidade, o
que levaria até mesmo na nulidade do certame.
Diante do recurso apresentado pela candidata, esta comissão realizou consulta ao
Departamento Jurídico, quanto às atribuições que deveriam ser consideradas, e foi feita,
novamente, a conferência dos documentos apresentados pelos candidatos a fim de confirmar a
correlação das atribuições apresentadas pelos inscritos com as constantes no Edital 009/2022.
Assim sendo, foi feita a retificação no Resultado Final, que está sendo divulgado
concomitantemente com este resultado de recurso, onde foi desconsiderada experiência
profissional comprovada como cuidador de idosos e experiência profissional, cujo “CBO”
indique função de professor.
Fica alterada a colocação da candidata Ronilda Aparecida da Silva para a 4 º colocação.
Carandaí, 15 de junho de 2022.
COMISSÃO ORGANIZADORA:
Lauriane Grasiele Damasceno dos Anjos: ______________________________
Sávio Assunção Tavares Campos: ____________________________________
Vilson Ferreira Campos: ___________________________________________
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CANDIDATO (A): Grasiela Rosalina Moreira
CARGO: Auxiliar Cuidador da Casa Lar
INSCRIÇÃO: 3
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso apresentado pelo(a) candidato(a) Grasiela Rosalina Moreira
classificado(a) em 5º lugar para o cargo de Auxiliar Cuidador da Casa Lar, através do formulário
constante do Anexo VI do Edital nº 009/2022, protocolado sob o nº 2259 em 14/06/2022,
portanto considerado tempestivo, onde solicita o seguinte: “Venho através deste requerer vista
das documentações apresentadas pelos inscritos no cargo de “Auxiliar de Cuidador da Casa
Lar”, ou que seja apresentado relatório elaborado pela comissão com a devida comprovação, a
fim de serem verificados estes documentos apresentados pleos inscritos tratam-se de
comprovação relativa ao cargo específico de “Auxiliar de Cuidador da Casa Lar”, como
exigido no edital 009/2022, item 9.2.1. Quesito I, para após analise (sic) desses documentos
verificar a possibilidade de entrar com recurso contra o resultado deste processo seletivo.
Requeiro a resposta deste por escrito.”.
CONCLUSÃO: ( X ) DEFERIDO PARCIALMENTE

( ) INDEFERIDO

FUNDAMENTAÇÃO:
É cediço que a Lei Federal nº 12.527/2011, determina que os entes públicos têm
obrigação de garantir o acesso a informações de interesse particular, sob pena de
responsabilidade, conforme disposto no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal. Ocorre
que a lei em epígrafe, em seu Capítulo IV, Seção V, determina que o ente público deve tratar as
informações pessoais – que, segundo o inciso IV do art. 4º, são aquelas relacionadas à pessoa
natural identificada ou identificável – “de forma transparente e com respeito à intimidade, vida
privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais”. Ademais,
restou determinado, no § 1º do art. 31, que as informações pessoais terão acesso restrito pelo
prazo de 100 anos e somente aos “agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas
se referirem”. Além disso, a divulgação e/ou o acesso das informações pessoais a terceiros –
como no caso e tela – somente seria possível mediante permissivo legal ou consentimento
expresso do titular das mesmas. Disponibilizar informações pessoais de outros candidatos, sem
prévia e expressa autorização dos mesmos, e sem prévia determinação do edital que rege o
certame, infringiria, a nosso ver, o princípio da Moralidade, disposto no caput artigo 37 da
Constituição Federal e no caput do artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Carandaí.
Quanto à pontuação atribuída aos candidatos do cargo de “Auxiliar Cuidador da Casa
Lar”, cargos cuja nomenclatura tenha sido diferente dos cargos pleiteados, porém, com
atribuições e funções equivalentes, foram considerados e pontuados, haja vista que a experiência
se torna compatível e pertinente com as exigidas para o cargo do Edital 009/2022. Exemplo disso
é o próprio cargo de Auxiliar Cuidador da Casa Lar, cujo anteriormente continha
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nomenclatura diferente da constante no edital, porém, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Assistência Social, as atribuições são as mesmas, sendo a experiência do cargo
anterior pertinente ao presente cargo. Sendo assim, a comissão não poderia considerar apenas a
nomenclatura do cargo, mas também as atribuições desenvolvidas por ele, a fim de pontuar
experiências que tenham atribuições compatíveis com as do cargo pleiteado.
Pelo exposto, a experiência profissional mesmo não sendo “específica no cargo
pleiteado”, porém, como as atividades desempenhadas são semelhantes à do cargo, é pertinente.
Não computar os pontos de experiência profissional em cargos que possuam atribuições
semelhantes é afastar um profissional que tem experiência com o cargo, ferindo assim o
princípio da isonomia entre os candidatos, já que para o cargo de Auxiliar Cuidador da Casa Lar,
cuja nomenclatura anterior era diferente (Auxiliar de Educador Casa Lar), foram utilizadas as
atribuições para comprovação de atuação no cargo pleiteado. Contudo, considerar atribuições
somente para uma parte dos candidatos, ou seja, para quem já atuou no cargo de Auxiliar de
Educador Casa Lar a fim de pontuação e classificação de candidatos, torna-se ilegal
configurando um ato de improbidade, o que levaria até mesmo na nulidade do certame.
Diante do recurso apresentado pela candidata, esta comissão realizou consulta ao
Departamento Jurídico, quanto às atribuições que deveriam ser consideradas, e foi feita,
novamente, a conferência dos documentos apresentados pelos candidatos a fim de confirmar a
correlação das atribuições apresentadas pelos inscritos com as constantes no Edital 009/2022.
Assim sendo, foi feita a retificação no Resultado Final, que está sendo divulgado
concomitantemente com este resultado de recurso, onde foi desconsiderada experiência
profissional comprovada como auxiliar cuidador de idosos e experiência profissional, cujo
“CBO” indique função de professor. Além disso, após a verificação dos documentos da
candidata Grasiela Rosalina Moreira, foi verificado que a pontuação de tempo de serviço público
deve ser 48 meses = 48 pontos, e não 49 meses = 49 pontos. Sendo assim, esta alteração foi feita
no resultado final.
Após o exposto, fica mantida a colocação da candidata Grasiela Rosalina Moreira na 5º
colocação.
Carandaí, 15 de junho de 2022.
COMISSÃO ORGANIZADORA:
Lauriane Grasiele Damasceno dos Anjos: ______________________________
Sávio Assunção Tavares Campos: ____________________________________
Vilson Ferreira Campos: ___________________________________________

Praça Barão de Santa Cecília, 68 – 3º andar – Centro – Carandaí – MG CEP. 36.280.000 Tel.: (32) 3361-1177

Prefeitura Municipal de Carandaí
União e Compromisso com o Povo
Adm. 2021-2024

CANDIDATO (A): Ronilda Aparecida da Silva
CARGO: Cuidador da Casa Lar
INSCRIÇÃO: 26
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso apresentado pelo(a) candidato(a) Ronilda Aparecida da Silva
classificado(a) em 5º lugar para o cargo de Cuidador da Casa Lar, através do formulário
constante do Anexo VI do Edital nº 009/2022, protocolado sob o nº 2264 em 14/06/2022,
portanto considerado tempestivo, onde solicita o seguinte: “No item 9.2.1 fala serão analisados
para pontuação as experiências profissionais específicas do cargo cuidador da casa lar, por
informações de alguns inscritos os mesmos apresentam documentos de cargos diversos ao cargo
pleiteado. Peço então reanalize das pontuações atribuídas nos documentos das experiências
profissionais, para ver se realmente as mesmas condizem com o cargo específico de cuidador da
casa lar, conforme descrito no edital 009/2022”.
CONCLUSÃO: ( X ) DEFERIDO PARCIALMENTE

( ) INDEFERIDO

FUNDAMENTAÇÃO:
Quanto à pontuação atribuída aos candidatos do cargo de “Cuidador da Casa Lar”, cargos
cuja nomenclatura tenha sido diferente dos cargos pleiteados, porém, com atribuições e funções
equivalentes, foram considerados e pontuados, haja vista que a experiência se torna compatível e
pertinente com as exigidas para o cargo do Edital 009/2022. Exemplo disso é o próprio cargo de
Cuidador da Casa Lar, cujo anteriormente continha nomenclatura diferente da constante no
edital, porém, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, as atribuições
são as mesmas, sendo a experiência do cargo anterior pertinente ao presente cargo. Sendo assim,
a comissão não poderia considerar apenas a nomenclatura do cargo, mas também as atribuições
desenvolvidas por ele, a fim de pontuar experiências que tenham atribuições compatíveis com as
do cargo pleiteado.
Pelo exposto, a experiência profissional mesmo não sendo “específica no cargo
pleiteado”, porém, como as atividades desempenhadas são semelhantes à do cargo, é pertinente.
Não computar os pontos de experiência profissional em cargos que possuam atribuições
semelhantes é afastar um profissional que tem experiência com o cargo, ferindo assim o
princípio da isonomia entre os candidatos, já que para o cargo de Cuidador da Casa Lar, cuja
nomenclatura anterior era diferente (Educador Casa Lar), foram utilizadas as atribuições para
comprovação de atuação no cargo pleiteado. Sendo assim, considerar atribuições somente para
uma parte dos candidatos, ou seja, quem já atuou no cargo de Educador Casa Lar a fim de
pontuação e classificação de candidatos, torna-se ilegal configurando um ato de improbidade, o
que levaria até mesmo na nulidade do certame.
Diante do recurso apresentado pela candidata, esta comissão realizou consulta ao
Departamento Jurídico, quanto às atribuições que deveriam ser consideradas, e foi feita,
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novamente, a conferência dos documentos apresentados pelos candidatos a fim de confirmar a
correlação das atribuições apresentadas pelos inscritos com as constantes no Edital 009/2022.
Assim sendo, foi feita a retificação no Resultado Final, que está sendo divulgado
concomitantemente com este resultado de recurso, onde foi desconsiderada experiência
profissional comprovada como cuidador de idosos e experiência profissional, cujo “CBO”
indique função de professor.
Após o exposto, fica alterada a colocação da candidata Ronilda Aparecida da Silva para a
4º colocação.
Carandaí, 15 de junho de 2022.
COMISSÃO ORGANIZADORA:
Lauriane Grasiele Damasceno dos Anjos: ______________________________
Sávio Assunção Tavares Campos: ____________________________________
Vilson Ferreira Campos: ___________________________________________
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CANDIDATO (A): Grasiela Rosalina Moreira
CARGO: Auxiliar Cuidador da Casa Lar
INSCRIÇÃO: 3
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso apresentado pelo(a) candidato(a) Grasiela Rosalina Moreira
classificado(a) em 5º lugar para o cargo de Auxiliar Cuidador da Casa Lar, através do formulário
constante do Anexo VI do Edital nº 009/2022, protocolado sob o nº 2265 em 14/06/2022,
portanto considerado tempestivo, onde solicita o seguinte: “Requeiro uma reanalize da
documentação apresentada pelos inscritos no cargo de “Auxiliar de Cuidador da “Casa Lar”,
pois segundo informações alguns inscritos apresentaram documentos de trabalho como
cuidador de idosos, tempo na área de Educação, tempo de serviço na área “Hospitalar”... e os
mesmos foram pontuados e no meu ponto de vista estes cargos não poderiam ser pontuados,
visto que, estes mesmos cargos não são “Específicos” ao cargo de “Auxiliar de Cuidador da
Casa Lar”, sendo atribuições totalmente distintas. Peço também a revisão da minha própria
contagem de pontos”.
CONCLUSÃO: ( X ) DEFERIDO PARCIALMENTE

( ) INDEFERIDO

FUNDAMENTAÇÃO:
Quanto à pontuação atribuída aos candidatos do cargo de “Auxiliar Cuidador da Casa
Lar”, cargos cuja nomenclatura tenha sido diferente dos cargos pleiteados, porém, com
atribuições e funções equivalentes, foram considerados e pontuados, haja vista que a experiência
se torna compatível e pertinente com as exigidas para o cargo do Edital 009/2022. Exemplo disso
é o próprio cargo de Auxiliar Cuidador da Casa Lar, cujo anteriormente continha
nomenclatura diferente da constante no edital, porém, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Assistência Social, as atribuições são as mesmas, sendo a experiência do cargo
anterior pertinente ao presente cargo. Sendo assim, a comissão não poderia considerar apenas a
nomenclatura do cargo, mas também as atribuições desenvolvidas por ele, a fim de pontuar
experiências que tenham atribuições compatíveis com as do cargo pleiteado.
Pelo exposto, a experiência profissional mesmo não sendo “específica no cargo
pleiteado”, porém, como as atividades desempenhadas são semelhantes à do cargo, é pertinente.
Não computar os pontos de experiência profissional em cargos que possuam atribuições
semelhantes é afastar um profissional que tem experiência com o cargo, ferindo assim o
princípio da isonomia entre os candidatos, já que para o cargo de Auxiliar Cuidador da Casa Lar,
cuja nomenclatura anterior era diferente (Auxiliar de Educador Casa Lar), foram utilizadas as
atribuições para comprovação de atuação no cargo pleiteado. Contudo, considerar atribuições
somente para uma parte dos candidatos, ou seja, para quem já atuou no cargo de Auxiliar de
Educador Casa Lar a fim de pontuação e classificação de candidatos, torna-se ilegal
configurando um ato de improbidade, o que levaria até mesmo na nulidade do certame.
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Diante do recurso apresentado pela candidata, esta comissão realizou consulta ao
Departamento Jurídico, quanto às atribuições que deveriam ser consideradas, e foi feita,
novamente, a conferência dos documentos apresentados pelos candidatos a fim de confirmar a
correlação das atribuições apresentadas pelos inscritos com as constantes no Edital 009/2022.
Assim sendo, foi feita a retificação no Resultado Final, que está sendo divulgado
concomitantemente com este resultado de recurso, onde foi desconsiderada experiência
profissional comprovada como auxiliar cuidador de idosos e experiência profissional, cujo
“CBO” indique função de professor. Além disso, após a verificação dos documentos da
candidata Grasiela Rosalina Moreira, foi verificado que a pontuação de tempo de serviço público
deve ser 48 meses = 48 pontos, e não 49 meses = 49 pontos. Sendo assim, esta alteração foi feita
no resultado final.
Após o exposto, fica mantida a colocação da candidata Grasiela Rosalina Moreira na 5º
colocação.
Carandaí, 15 de junho de 2022.
COMISSÃO ORGANIZADORA:
Lauriane Grasiele Damasceno dos Anjos: ______________________________
Sávio Assunção Tavares Campos: ____________________________________
Vilson Ferreira Campos: ___________________________________________
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CANDIDATO (A): Sara Cristina Lombardi
CARGO: Cuidador da Casa Lar
INSCRIÇÃO: 37
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso apresentado pelo(a) candidato(a) Sara Cristina Lombardi
classificado(a) em 11º lugar para o cargo de Cuidador da Casa Lar, através do formulário
constante do Anexo VI do Edital nº 009/2022, protocolado sob o nº 2266 em 14/06/2022,
portanto considerado tempestivo, onde solicita o seguinte: “Requer uma nova analise (sic) nos
documentos apresentados pelos inscritos no cargo de “cuidador da casa lar” para ver se
realmente cumpre com as determinações do edital acima descrito. Pois segundo informações
alguns inscritos apresentaram documentos de trabalho como babá, cuidador de idosos,
monitores, e área da educação, onde estes documentos foram pontuados como no “cargo de
cuidador”, o que ao meu ver estas experiências profissionais não poderiam ser pontuadas, visto
não serem estes cargos ESPECÍFICOS ao cargo de “cuidador da casa lar” sendo estas atribuições
totalmente distintas. Requer resposta por escrito. Observação: O recurso foi genérico por não
conseguir junto ao RH da prefeitura de Carandaí a visualização dos documentos apresentados
pelos inscritos. Apesar de ser um direito constitucional – artigo 5º, inciso XXXIII. CF.”
CONCLUSÃO: ( X ) DEFERIDO PARCIALMENTE

( ) INDEFERIDO

FUNDAMENTAÇÃO:
É cediço que a Lei Federal nº 12.527/2011, determina que os entes públicos têm
obrigação de garantir o acesso a informações de interesse particular, sob pena de
responsabilidade, conforme disposto no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal. Ocorre
que a lei em epígrafe, em seu Capítulo IV, Seção V, determina que o ente público deve tratar as
informações pessoais – que, segundo o inciso IV do art. 4º, são aquelas relacionadas à pessoa
natural identificada ou identificável – “de forma transparente e com respeito à intimidade, vida
privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais”. Ademais,
restou determinado, no § 1º do art. 31, que as informações pessoais terão acesso restrito pelo
prazo de 100 anos e somente aos “agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas
se referirem”. Além disso, a divulgação e/ou o acesso das informações pessoais a terceiros –
como no caso e tela – somente seria possível mediante permissivo legal ou consentimento
expresso do titular das mesmas. Disponibilizar informações pessoais de outros candidatos, sem
prévia e expressa autorização dos mesmos, e sem prévia determinação do edital que rege o
certame, infringiria, a nosso ver, o princípio da Moralidade, disposto no caput artigo 37 da
Constituição Federal e no caput do artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Carandaí.
Quanto à pontuação atribuída aos candidatos do cargo de “Cuidador da Casa Lar”, cargos
cuja nomenclatura tenha sido diferente dos cargos pleiteados, porém, com atribuições e funções
equivalentes, foram considerados e pontuados, haja vista que a experiência se torna compatível e
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pertinente com as exigidas para o cargo do Edital 009/2022. Exemplo disso é o próprio cargo de
Cuidador da Casa Lar, cujo anteriormente continha nomenclatura diferente da constante no
edital, porém, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, as atribuições
são as mesmas, sendo a experiência do cargo anterior pertinente ao presente cargo. Sendo assim,
a comissão não poderia considerar apenas a nomenclatura do cargo, mas também as atribuições
desenvolvidas por ele, a fim de pontuar experiências que tenham atribuições compatíveis com as
do cargo pleiteado.
Pelo exposto, a experiência profissional mesmo não sendo “específica no cargo
pleiteado”, porém, como as atividades desempenhadas são semelhantes à do cargo, é pertinente.
Não computar os pontos de experiência profissional em cargos que possuam atribuições
semelhantes é afastar um profissional que tem experiência com o cargo, ferindo assim o
princípio da isonomia entre os candidatos, já que para o cargo de Cuidador da Casa Lar, cuja
nomenclatura anterior era diferente (Educador Casa Lar), foram utilizadas as atribuições para
comprovação de atuação no cargo pleiteado. Sendo assim, considerar atribuições somente para
uma parte dos candidatos, ou seja, quem já atuou no cargo de Educador Casa Lar a fim de
pontuação e classificação de candidatos, torna-se ilegal configurando um ato de improbidade, o
que levaria até mesmo na nulidade do certame.
Diante do recurso apresentado pela candidata, esta comissão realizou consulta ao
Departamento Jurídico, quanto às atribuições que deveriam ser consideradas, e foi feita,
novamente, a conferência dos documentos apresentados pelos candidatos a fim de confirmar a
correlação das atribuições apresentadas pelos inscritos com as constantes no Edital 009/2022.
Assim sendo, foi feita a retificação no Resultado Final, que está sendo divulgado
concomitantemente com este resultado de recurso, onde foi desconsiderada experiência
profissional comprovada como cuidador de idosos e experiência profissional, cujo “CBO”
indique função de professor.
Após o exposto, fica alterada a colocação da candidata Sara Cristina Lombardi para a 10º
colocação.
Carandaí, 15 de junho de 2022.
COMISSÃO ORGANIZADORA:
Lauriane Grasiele Damasceno dos Anjos: ______________________________
Sávio Assunção Tavares Campos: ____________________________________
Vilson Ferreira Campos: ___________________________________________
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CANDIDATO (A): Érica Maria dos Reis Vieira
CARGO: Auxiliar Cuidador da Casa Lar
INSCRIÇÃO: 10
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso apresentado pelo(a) candidato(a) Érica Maria dos Reis Vieira
classificado(a) em 7º lugar para o cargo de Auxiliar Cuidador da Casa Lar, através do formulário
constante do Anexo VI do Edital nº 009/2022, protocolado sob o nº 2263 em 14/06/2022,
portanto considerado tempestivo, onde solicita o seguinte: “No item 9.2.1, Quesito 1, fala que
serão analisados para pontuação as experiências profissionais, específicas do cargo de
“Auxiliar de Cuidador da Casa Lar”, por informações de alguns inscritos, as mesmas
apresentam documentos de cargos diversos ao cargo de “Auxiliar de Cuidador da Casa Lar”.
Peço então reanalize das pontuações atribuídas nos documentos das experiências profissionais,
para ver se realmente as mesmas condizem com o cargo específico de “Auxiliar de Cuidador da
Casa Lar”, conforme descrito no edital 009/2022”.
CONCLUSÃO: ( X ) DEFERIDO PARCIALMENTE

( ) INDEFERIDO

FUNDAMENTAÇÃO:
Quanto à pontuação atribuída aos candidatos do cargo de “Auxiliar Cuidador da Casa
Lar”, cargos cuja nomenclatura tenha sido diferente dos cargos pleiteados, porém, com
atribuições e funções equivalentes, foram considerados e pontuados, haja vista que a experiência
se torna compatível e pertinente com as exigidas para o cargo do Edital 009/2022. Exemplo disso
é o próprio cargo de Auxiliar Cuidador da Casa Lar, cujo anteriormente continha
nomenclatura diferente da constante no edital, porém, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Assistência Social, as atribuições são as mesmas, sendo a experiência do cargo
anterior pertinente ao presente cargo. Sendo assim, a comissão não poderia considerar apenas a
nomenclatura do cargo, mas também as atribuições desenvolvidas por ele, a fim de pontuar
experiências que tenham atribuições compatíveis com as do cargo pleiteado.
Pelo exposto, a experiência profissional mesmo não sendo “específica no cargo
pleiteado”, porém, como as atividades desempenhadas são semelhantes à do cargo, é pertinente.
Não computar os pontos de experiência profissional em cargos que possuam atribuições
semelhantes é afastar um profissional que tem experiência com o cargo, ferindo assim o
princípio da isonomia entre os candidatos, já que para o cargo de Auxiliar Cuidador da Casa Lar,
cuja nomenclatura anterior era diferente (Auxiliar de Educador Casa Lar), foram utilizadas as
atribuições para comprovação de atuação no cargo pleiteado. Sendo assim, considerar atribuições
somente para uma parte dos candidatos, ou seja, quem já atuou no cargo de Auxiliar de Educador
Casa Lar a fim de pontuação e classificação de candidatos, torna-se ilegal configurando um ato
de improbidade, o que levaria até mesmo na nulidade do certame.
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Diante do recurso apresentado pela candidata, esta comissão realizou consulta ao
Departamento Jurídico, quanto às atribuições que deveriam ser consideradas, e foi feita,
novamente, a conferência dos documentos apresentados pelos candidatos a fim de confirmar a
correlação das atribuições apresentadas pelos inscritos com as constantes no Edital 009/2022.
Assim sendo, foi feita a retificação no Resultado Final, que está sendo divulgado
concomitantemente com este resultado de recurso, onde foi desconsiderada experiência
profissional comprovada como auxiliar cuidador de idosos e experiência profissional, cujo
“CBO” indique função de professor.
Após o exposto, fica mantida a colocação da candidata Érica Maria dos Reis Vieira na 7º
colocação.
Carandaí, 15 de junho de 2022.
COMISSÃO ORGANIZADORA:
Lauriane Grasiele Damasceno dos Anjos: ______________________________
Sávio Assunção Tavares Campos: ____________________________________
Vilson Ferreira Campos: ___________________________________________
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