
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ
Adm. 2017 – 2020

 Um governo simples e para todos

RESULTADO DOS RECURSOS
EDITAL Nº 005/2020 

RECURSO N º 01

CANDIDATO: Helder Fernandino Amaral

CARGO: Advogado

ANÁLISE DO RECURSO:
Cuida-se de recurso interposto pelo candidato,  conforme protocolo n. 2978  HELDER

FERNANDINO  AMARAL,  inscrição  protocolada  sob  o  n.  2882 do  Processo  Seletivo
Simplificado  n.  005/2020  para  o  cargo  de  Advogado,  para  o  qual  encontra-se  classificado,
preliminarmente, em 2o (segundo) lugar.

Em  apertada  síntese,  o  recorrente  insurge-se  contra  a  classificação  do  candidato  1o

(primeiro)  colocado,  uma  vez  que,  em  seu  entendimento,  teriam  ocorrido  “algumas
inconsistências” na referida classificação. 

Esclarecemos que a pontuação atribuída ao candidato em questão deveu-se a experiência
profissional exclusivamente no setor público, devidamente comprovada nos exatos termos do
item 9.2.2.1.1, “a”, do edital. De igual forma o candidato comprovou registro na OAB ativo e
anuidade com o órgão em dia, portanto atendeu as exigências do edital.

Nós,  da  Comissão  Coordenadora  do  Processo  Seletivo  Simplificado  –  Edital  no
005/2020, em consonância ao disposto nos itens 12.2, 12.3 e 12.4 do edital, julgamos o recurso
ora  apresentado  IMPROCEDENTE,  por  não  terem  sido  encontradas  inconsistências  na
pontuação  atribuída  ao  candidato  classificado  em  1o (primeiro)  lugar,  que  justificassem  a
alteração da pontuação atribuída ao referido candidato. 

Carandaí, 21 de agosto de 2020.

COMISSÃO ORGANIZADORA:

Maria Eugênia Horta Costa Sá Fortes

Lauriane Grasiele Damasceno dos Anjos

Sávio Assunção Tavares Campos

PRAÇA BARÃO DE SANTA CECÍLIA, 68 – 3º ANDAR – CENTRO – CARANDAÍ – MG CEP. 36.280.000
Tel.: (32) 3361-1177  E-mail: comissaodisciplinarpermanente@carandai.mg.gov.br

    



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ
Adm. 2017 – 2020

 Um governo simples e para todos

RECURSO N º 02

CANDIDATO: Elidiane Cristina Souza Vasconcelos

CARGO: Advogado

ANÁLISE DO RECURSO:
Cuida-se de recurso interposto pela candidata, conforme protocolo n. 2980 ELIDIANE

CRISTINA SOUZA VASCONCELOS,  inscrição protocolada sob o n.  2911 do Processo
Seletivo  Simplificado  n.  005/2020  para  o  cargo  de  Advogado,  para  o  qual  encontra-se
desclassificada, preliminarmente.

Em apertada síntese, a recorrente insurge-se contra a classificação uma vez que, em seu
entendimento, “foi declarada como desclassificada por não apresentar o documento da alínea C
do edital, qual seja, Certidão de Quitação Eleitoral.”

Esclarecemos que a candidata foi desclassificada pela não apresentação do documento:
TÍTULO DE ELEITOR. De fato a candidata apresentou a certidão de quitação eleitoral, porém a
mesma  não  substitui  e  não  desobriga  a  apresentação  do  título  de  eleitor,  documento  este
solicitado no item 8.4.1 letra ‘c”, conforme recorte do edital abaixo:

Nós,  da  Comissão  Coordenadora  do  Processo  Seletivo  Simplificado  –  Edital  no
005/2020, em consonância ao disposto nos itens 12.2, 12.3 e 12.4 do edital, julgamos o recurso
ora apresentado IMPROCEDENTE. 

Carandaí, 21 de agosto de 2020.

COMISSÃO ORGANIZADORA:

Maria Eugênia Horta Costa Sá Fortes

Lauriane Grasiele Damasceno dos Anjos

Sávio Assunção Tavares Campos
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