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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

RECEPCIONISTA – EDITAL Nº 004/2017 

JULGAMENTO DE RECURSOS 

 

 A Comissão Coordenadora do Processo Seletivo Simplificado – Edital 004/2017, 

nomeada conforme Portaria nº 046/2017, após analisar os Recursos interpostos pelos 

candidatos à vaga de Recepcionista, proferiram a seguinte Decisão: 

 

PROTOCOLO DE RECURSO NÚMERO: 2017/001 

RECORRENTE: DÉBORA DA COSTA 

1- Conforme dispõe o item “8.2.2.3” do Edital nº 004/2017, “Os comprovantes a que se refere o subitem 8.2.2.1 

deverão ser relativos aos últimos 06 (seis) anos”, assim, somente serão admitidos para fins de pontuação no critério 

experiência profissional na área de Recepcionista/Secretário, comprovantes referentes à prestação de serviços ocorrida 

nos últimos 6 (seis) anos. Conforme Certidão de Contagem de Tempo apresentada pela Candidata, a mesma prestou 

serviços na área de Recepcionista/Secretário no período compreendido entre 11/09/1991 à 03/021996, logo, há mais de 

06 (seis anos), motivo pelo qual não lhe foi atribuído pontuação no referido item. 

Ante as considerações contidas acima, esta Comissão Coordenadora do Processo Seletivo Simplificado, INDEFERE o 

Recurso número 2017/001. 

PROTOCOLO DE RECURSO NÚMERO: 2017/002 

RECORRENTE: WASHINGTON CLEMENTINO DA SILVA JÚNIOR 

1- Conforme dispõe o item “8.2.3.1” do Edital nº 004/2017, “Serão considerados para fins de pontuação: Curso de 

Qualificação Profissional na área de Recepcionista (Capacitações, Oficinas, Atualizações, Treinamentos, Palestras, 

Seminários, Projetos, Congressos e Monitória nos quais constem a carga horária)”. O Candidato apresentou cópias de 

03 (três) Certificados dos Cursos de Informática realizados nos períodos de Março de 2008 à Março de 2009 (sem carga 

horária descrita), Maio de 2011 à Dezembro de 2011 (com carga horaria de 98 horas), e Janeiro 2012 à Maio 2012 (com 

carga horária de 84 horas). Quanto ao Certificado referente ao período de Março de 2008 à Março de 2009, não lhe foi 

atribuída nenhuma pontuação, pois, conforme dito, o mesmo não consta carga horaria (exigência prevista no item 

“8.2.3.1” do Edital nº 004/2017). Quanto ao Certificado referente ao período de Maio de 2011 à Dezembro de 2011 (com 

carga horaria de 98 horas), lhe foi atribuída pontuação prevista no item “8.2.4.2”, pois o curso não é referente à área de 

Recepcionista/Secretariado, tratando-se de Qualificação Profissional em Outras Áreas. Quanto ao Certificado referente 

ao período de Janeiro 2012 à Maio 2012 (com carga horária de 84 horas), de igual forma, lhe foi atribuída pontuação 

prevista no item “8.2.4.2”, pois, ainda que tal curso possua em seu conteúdo programático matéria referente à área de 

Recepcionista/Secretariado, através do referido Certificado não é possível se identificar a carga horária que foi aplicada 

para a matéria, ou, ainda, se esta supre a exigência contida no item “8.2.3.2” (“Curso de Qualificação Profissional na 

Área de Recepcionista - Duração acima de 04 (quatro) horas”). Assim, a pontuação do Candidato para os Cursos de 

Qualificação Profissional, foi atribuída consoante às disposições contidas no Edital nº 004/2017. 

 Ante as considerações contidas acima, esta Comissão Coordenadora do Processo Seletivo Simplificado, INDEFERE o 

Recurso número 2017/002. 
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PROTOCOLO DE RECURSO NÚMERO: 2017/003 

RECORRENTE: PAULA VICENTINO VILA 

1- Conforme dispõe o item “8.2.3.1” do Edital nº 004/2017, “Serão considerados para fins de pontuação: Curso de 

Qualificação Profissional na área de Recepcionista (Capacitações, Oficinas, Atualizações, Treinamentos, Palestras, 

Seminários, Projetos, Congressos e Monitória nos quais constem a carga horária)”. A candidata apresentou cópia do 

Certificado do Curso de Informática, realizado no período de Fevereiro de 2010 à Maio 2011, com carga horária de 120 

horas, pelo que, lhe foi atribuída pontuação prevista no item “8.2.4.2”, isto porque, ainda que tal curso possua em seu 

conteúdo programático matéria referente à área de Recepcionista/Secretariado, através do referido Certificado não é 

possível se identificar a carga horária que foi aplicada para a matéria, ou, ainda, se esta supre a exigência contida no 

item “8.2.3.2” (“Curso de Qualificação Profissional na Área de Recepcionista - Duração acima de 04 (quatro) horas”).  

Por ocasião da interposição de Recurso, a Candidata apresentou nova Declaração, acompanhando o Certificado 

apresentado por ocasião da inscrição, sendo que tal Declaração especificou a carga horária referente ao conteúdo 

programático Secretariado contido no Curso acima indicado, contudo, conforme dispõe o item “7.6” do Edital nº 

004/2017, “Nenhum documento poderá ser apresentado após a inscrição”, o que impede que, nesta oportunidade, 

lhe seja atribuída a pontuação que se refere o item “8.2.3.2” do Edital nº 004/2017, devendo ser mantida a pontuação 

atribuída com base no item “8.2.4.2”. 

Ante as considerações contidas acima, esta Comissão Coordenadora do Processo Seletivo Simplificado, INDEFERE o 

Recurso número 2017/003. 

PROTOCOLO DE RECURSO NÚMERO: 2017/004 

RECORRENTE: ZITA MARIA NOGUEIRA 

1- Conforme dispõe o item 6.1.4, do Edital nº 004/2017, é requisito para a participação no Processo Seletivo “Não se 

enquadrar na vedação do acúmulo de cargos públicos, previsto no art. 37, inciso XVI da CF/88, 149 e 150 Lei 

Complementar nº 54/2007”. Desta forma, tendo a Candidata apresentado Recurso no sentido de que, a mesma não 

poderia assumir o Cargo pleiteado, uma vez que exerce a função de Agente Administrativo na Prefeitura Municipal de 

Carandaí, fora realizada diligência por esta Comissão a fim de verificar o fato narrado, tendo se constatado ser a 

Candidata ocupante de cargo efetivo na Prefeitura Municipal de Carandaí, motivo pelo qual, a mesma não atenderia o 

requisito acima disposto, e, portanto, estaria DESCLASSIFICADA para exercer a função pleiteada. 

Ante as considerações contidas acima, esta Comissão Coordenadora do Processo Seletivo Simplificado, DEFERE o 

Recurso número 2017/004, a fim de declarar a candidata inapta para assumir o Cargo pleiteado, eliminando-a do 

certame. 

 

 

Carandaí/MG, 25 de outubro de 2017. 
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