
 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: PEB II - CIÊNCIAS 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por ADNILSON JOSE DA COSTA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 



 

 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO - URGÊNCIA 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por AIESKA KELLEN DANTAS DOS 
SANTOS 

 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
  Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) 
candidato(a) solicita que seja publicada relação contendo as notas de todos os 
candidatos habilitados para os cargos que possuem duas etapas.  
   
 A Comissão Organizadora do Concurso atendeu à presente solicitação e 
divulgou, no dia 13 de julho de 2015, a relação de todos os candidatos habilitados para 
os cargos que possuem duas etapas. 
 
  
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo deferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por ALLYSSON LUIZ DOS REIS 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua pontuação alegando a tese de que há discrepâncias na 
pontuação atribuída pela Comissão Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova de Conhecimentos Gerais e Específicas: 
 prova de português = questões de número 04 e 10 (total de questões erradas = 02 x 

03 pontos cada = total 06 pontos); 
 questões afetas ao município = questões de número 11 (total de questões erradas = 

01 x 03 pontos cada = total 03 pontos); 
 prova específica = questões de número 21, 25, 28 e 30 (total de questões erradas = 

04 x 04 pontos cada = total 16 pontos); 
 perfazendo um total de 09 pontos perdidos num universo de 60 pontos na Prova 
de Conhecimentos Gerais e um total de  16 pontos perdidos num universo de 40 pontos 
na Prova de Conhecimentos Específicos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos Gerais 
(51 pontos) e na Prova de Conhecimentos Específicos (24 pontos), conforme divulgado 
e de acordo com o Gabarito Oficial. 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: ANALISTA EDUCACIONAL 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por ANA ANGÉLICA ALMEIDA DE 
ANDRADE BRAGA 

 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua pontuação alegando a tese de que tem dúvidas em 
relação à pontuação atribuída pela Comissão Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova: 
 prova específica = questões de número 22, 24, 25, 28, 29 e 30 (total de questões 

erradas = 06 x 04 pontos cada = total 24 pontos); 
 perfazendo um total de 24 pontos perdidos num universo de 40 pontos na Prova 
de Conhecimentos Específicos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos 
Específicos (16 pontos), conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial, sendo 
o candidato reprovado por não ter obtido, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos 
pontos na prova de Conhecimentos Específicos, conforme preconiza a cláusula 5.2.5 do 
Edital supracitado. 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 

 
 

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 
Presidente 

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  
 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por ANA CRISTINA TEIXEIRA DE 
RESENDE 

 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 
 

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 
Presidente 

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  
 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por ANA PAULA DE OLIVEIRA COSTA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua pontuação alegando a tese de que há discrepâncias na 
pontuação atribuída pela Comissão Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova de Conhecimentos Gerais: 
 prova de português = questões de número 03, 04, 05, 06 (dupla marcação, 

conseqüentemente NÃO pontuada) e 10 (total de questões erradas = 05 x 03 pontos 
cada = total 15 pontos); 

 questões afetas ao município = questões de número 11, 12 e 15 (total de questões 
erradas = 03 x 03 pontos cada = total 09 pontos); 

 questões de atualidades = questões de número 17, 19 e 20 (total de questões erradas 
= 03 x 03 pontos cada = total 09 pontos);  

 perfazendo um total de 33 pontos perdidos num universo de 60 pontos na Prova 
de Conhecimentos Gerais.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos Gerais 
(27 pontos), conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial, sendo o candidato 
reprovado por não ter obtido, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos pontos na 
prova de Conhecimentos Gerais, conforme preconiza a cláusula 5.2.5 do Edital 
supracitado.  
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 
Presidente 

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  
 
 
 



 

 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por ANDREA CARDOSO FERNANDES 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
alega que pontuou todas as questões da prova específica e que tal fato não foi levando 
em consideração pela Comissão Organizadora do Concurso, desrespeitando os  critérios 
de desempate estipulados no Edital.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, embora a 
mesma tenha acertado todas as questões da prova de Conhecimentos Específicos, outros 
os candidatos, ocupantes do 17º ao 44º lugares, também acertaram todas as questões da 
prova de Conhecimentos Específicos, sendo então aplicado os demais critérios de 
desempate estabelecidos na cláusula 7.1.2. 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 

 
 
 
 

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 
Presidente 

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  
 

 

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por ANDREIA PATRICIA BARBOSA 
FAGUNDES 

 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
  Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 

alega que pontuou todas as questões de Atualidades da prova de Conhecimento Geral 
que tal fato não foi levando em consideração pela Comissão Organizadora do Concurso, 
desrespeitando os  critérios de desempate estipulados no Edital.  
   Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois os 
candidatos ocupantes do 17º ao 21º lugares possuem maior nota no conteúdo de Língua 
Portuguesa, os candidatos ocupantes do 22º ao 32º lugares possuem maior pontuação no 
conteúdo de Questões Afetas ao Município e os candidatos ocupantes dos 33º e 34º 
lugares são mais velhos do que o interessado, sendo utilizado esse critério de 
desempate: preferência para o candidato que for mais velho. 
 Ressalta-se que os critérios de desempate sofreram alterações advindas da 
primeira retificação no Edital, publicada em 05 de fevereiro de 2015. 

 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: ENFERMEIRO ESF 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por ANTONIO MARCELINO 
SENZALUANGUE DE SOUZA 

 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 
 
 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: PEB II - MATEMÁTICA 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por BRUNO CAMILO DA SILVA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por BRUNO FONTENELE VIDAL 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: FISIOTERAPEUTA 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por CLAUDIA MARIA ZEBRAL MARTINS 
 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua pontuação alegando a tese de que há discrepâncias na 
pontuação atribuída pela Comissão Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova de Conhecimentos Específicos: 
 prova de conhecimentos específicos = questões de número 21, 22, 23, 25, 27 e 30 

(total de questões erradas = 06 x 04 pontos cada = total 24 pontos); 
 perfazendo um total de 24 pontos perdidos num universo de 40 pontos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos 
Específicos (16 pontos), conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial, sendo 
o candidato reprovado por não ter obtido, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos 
pontos na prova de Conhecimentos Específicos, conforme preconiza a cláusula 5.2.5 do 
Edital supracitado. 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: PEB II - GEOGRAFIA 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por CLEIDE FATIMA SOARES 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: ENFERMEIRO ESF 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por DAIANE CHRIS DE OLIVEIRA 
GONZAGA 

 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua pontuação alegando a tese de que há discrepâncias na 
pontuação atribuída pela Comissão Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova de Conhecimentos Gerais: 
 prova de português = questões de número 02 e 05 (total de questões erradas = 02 x 

03 pontos cada = total 06 pontos); 
 questões afetas ao município = questões de número 11 e 14 (total de questões 

erradas = 02 x 03 pontos cada = total 06 pontos); 
 prova de saúde pública = questões de número 19 (total de questões erradas = 01 x 03 

pontos cada = total 03 pontos); 
 perfazendo um total de 15 pontos perdidos num universo de 60 pontos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos Gerais 
(45 pontos), conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial. 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: ANALISTA EDUCACIONAL 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por DANIELA VITOR DA SILVA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua pontuação alegando a tese de que tem dúvidas em 
relação à pontuação atribuída pela Comissão Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova: 
 prova específica = questões de número 22, 24, 25, 26 (marcada duplamente, 

conseqüentemente NÃO pontuada), 28 e 30 (total de questões erradas = 06 x 04 
pontos cada = total 24 pontos); 

 perfazendo um total de 24 pontos perdidos num universo de 40 pontos na Prova 
de Conhecimentos Específicos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos 
Específicos (16 pontos), conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial, sendo 
o candidato reprovado por não ter obtido, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos 
pontos na prova de Conhecimentos Específicos, conforme preconiza a cláusula 5.2.5 do 
Edital supracitado. 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: PSICÓLOGO I 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por DANIELE NOGUEIRA DA SILVA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
salienta que há divergência entre o quantitativo de 515 candidatos inscritos para o cargo 
de Psicólogo I divulgado no Resultado Preliminar da Primeira Etapa e o quantitativo 
divulgado na relação Candidato/Vaga que é de 514 candidatos.  
  A Comissão Organizadora do Concurso informa que a divergência detectada 
ocorreu em virtude de falhas no sistema, prevalecendo o que foi divulgado no Resultado 
Preliminar.  
 
 
 
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por DENISE ISABELA ALVES 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 
Presidente 

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  
 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: OFICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS - PEDREIRO 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por EDGAR CARLOS DA COSTA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua pontuação alegando a tese de que há discrepâncias na 
pontuação atribuída pela Comissão Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova de Conhecimentos Gerais e Específicas : 
 prova de português = questões de número 01, 03, 04, 06, 07 e 09 (total de questões 

erradas = 06 x 03 pontos cada = total 18 pontos); 
 questões afetas ao município = questões de número 14 (total de questões erradas = 

01 x 03 pontos cada = total 03 pontos); 
 prova de atualidades = questões de número 16, 17, 18 e 19 (total de questões erradas 

= 04 x 03 pontos cada = total 12 pontos); 
 prova de conhecimentos específicos = questões de número 21, 24 e 30 (total de 

questões erradas = 03 x 04 pontos cada = total 12 pontos); 
 perfazendo um total de 33 pontos perdidos num universo de 60 pontos na Prova 
de Conhecimentos Gerais e  12 pontos perdidos num universo de 40 pontos na Prova 
de Conhecimentos Específicos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos Gerais 
(27 pontos), conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial, sendo o candidato 
reprovado por não ter obtido, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos pontos na 
prova de Conhecimentos Gerais, conforme preconiza a cláusula 5.2.5 do Edital 
supracitado. 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 

 
 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  



 

 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: MÉDICO ESF 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por EDGARD LAEMERT BAETA BARBOSA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja reconsiderada sua classificação por ter obtido pontuação maior que de 
outros candidatos e não ter sido classificado.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova de Conhecimentos Específicos: 
 prova específica = questões de número 22, 23, 25, 26, 28 e 29 (total de questões 

erradas = 06 x 04 pontos cada = total 24 pontos); 
 perfazendo um total de 24 pontos perdidos num universo de 40 pontos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos 
Específicos, conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial, sendo o candidato 
reprovado por não ter obtido, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos pontos na 
prova de Conhecimentos Específicos, conforme preconiza a cláusula 5.2.5 do Edital 
supracitado. 
 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: CONTÍNUO 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por EDNARA ROSSI VITORINO 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua pontuação alegando a tese de que há discrepâncias na 
pontuação atribuída pela Comissão Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova de Conhecimentos Gerais: 
 prova de português = questões de número 03 (total de questões erradas = 01 x 03 

pontos cada = total 03 pontos); 
 questões afetas ao município = questões de número 14 e 15 (total de questões 

erradas = 02 x 03 pontos cada = total 06 pontos); 
 questões de atualidades = questões de número 18 e 19 (total de questões erradas = 

02 x 03 pontos cada = total 06 pontos);  
 perfazendo um total de 15 pontos perdidos num universo de 60 pontos na Prova 
de Conhecimentos Gerais.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos Gerais 
(45 pontos), conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial.   
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por EDWIGWS TAVARES VIEIRA FIDELIS 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
alega que não foi divulgado o resultado de sua prova objetiva.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, o 
resultado de todos os candidatos foram divulgados no dia 09 de julho de 2015 e a 
candidata poderá verificar sua pontuação na Lista D destinada ao cargo pleiteado. 
 
 
 
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 

 

 

 

 



 

 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por ELAINE APARECIDA DA SILVA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita informações quanto a pontuação obtida na prova objetiva.  
  Todos os resultados referentes à prova objetiva foram divulgados no dia 09 de 
julho de 2015 e a candidata poderá verificar sua pontuação na Lista D destinada ao 
cargo pleiteado. 
 
 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 

 

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: MONITOR DE ARTES II 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por ELIANE RITA DE MIRANDA SANTOS 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 
Presidente 

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  
 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por ELIZABETH BARROS 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

• Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua pontuação alegando a tese de que há discrepâncias na 
pontuação atribuída pela Comissão Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova de Conhecimentos Gerais e Específicas: 
• prova de português = questões de número 05, 07 e 10 (total de questões erradas = 03 

x 03 pontos cada = total 09 pontos); 
• questões afetas ao município = questões de número 11, 13 e 15 (total de questões 

erradas = 03 x 03 pontos cada = total 09 pontos); 
• prova de saúde pública = questões de número 19 (total de questões erradas = 01 x 03 

pontos cada = total 03 pontos); 
• prova de conhecimentos específicos = questões de número 25, 26 e 30 (total de 

questões erradas = 03 x 04 pontos cada = total 12 pontos); 
 perfazendo um total de 21 pontos perdidos num universo de 60 pontos na Prova 
de Conhecimentos Gerais e  12 pontos perdidos num universo de 40 pontos na Prova 
de Conhecimentos Específicos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos Gerais 
(39 pontos) e na Prova de Conhecimentos Específicos (28 pontos), conforme divulgado 
e de acordo com o Gabarito Oficial. 
 

• Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 
Presidente 

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: MOTORISTA 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por EVANDRO LUCIO MANULI LISBOA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por FABRICIA MENDES ZINATO 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 



 

 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: FISIOTERAPEUTA 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por FERNANDA OTONI RIBEIRO 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
  Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) 
candidato(a) solicita que seja publicada relação contendo as notas de todos os 
candidatos habilitados para os cargos que possuem duas etapas.  
   
 A Comissão Organizadora do Concurso atendeu à presente solicitação e 
divulgou, no dia 13 de julho de 2015, a relação de todos os candidatos habilitados para 
os cargos que possuem duas etapas. 
  
  
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo deferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por GILDÁSIO DUTRA PINTO 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015 vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
alega que realizou sua inscrição como Portador de Necessidades Especiais, enviou 
Laudo Médico e não consta na Lista B do Resultado Preliminar divulgado. 
 Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, conforme já 
informado ao mesmo, através de e-mail, datado de 13 de julho de 2015, cujo teor segue 
abaixo: 
 
“Candidato,  
O laudo que recebemos não estava de acordo com o item 1.4.2 "... o candidato deverá 
encaminhar, imprescindivelmente, laudo médico original ou cópia autenticada à 
FAUF..." ou seja, recebemos uma cópia simples, o que torna seu laudo inválido. 
Ressalto que tentamos por diversas vezes entrar em contato pelo telefone cadastrado no 
ato da inscrição (31) 3762-2202 para solicitar o envio de um novo laudo e não 
obtivemos sucesso. Além disso, não havia nenhum e-mail cadastrado. 
Então diante do exposto foi realizado o que prevê o item 1.5 "Caso o candidato não 
anexe o laudo médico, conforme citado no subitem 1.4.2, não será considerado como 
pessoa com deficiência apto para concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha, no 
ato da inscrição, assinalado tal opção.". 
 
  Diante do exposto, e considerando que o laudo médico enviado não estava de 
acordo com o solicitado no item 1.4.2, uma vez que não foi enviada a via original ou 
cópia autenticada, aplicou-se o disposto na cláusula 1.5 do Edital deixando V. Sª de 
concorrer às vagas reservadas para Portadores de Necessidades Especiais. 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por GISLENE MARIA GONÇALVES 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
alega que a prova foi injusta visto que as matérias estudadas pelo (a) mesmo (a) não 
foram abordadas, além do fato de que outras pessoas foram aprovadas em virtude de 
anulação de questões. 
  As alegações escritas pela candidata não procedem, uma vez que a banca se 
ateve ao Programa de Provas constante no Anexo I do Edital.  
  Quanto à anulação de questões, a cláusula 8.9 do Edital preconiza que “Se do 
exame de algum recurso administrativo ou por decisão judicial resultar anulação de 
questão de prova, os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos, 
ainda que estes não tenham recorrido ou ingressado em juízo”. 
  Ressalta-se que, ao confirmar sua inscrição, o (a) candidato (a) declarou que 
aceitava todas as normas expressas no Edital.  
 Ademais, o Edital, em sua cláusula 8.2, assegurava a todos os candidatos o 
direito de impugnarem seus termos até 10 (dez) dias úteis antes da data fixada para o 
início das inscrições, o que a não foi feito pelo (a) candidato (a). 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 

 
 

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 
Presidente 

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  
 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por GLEYCE LUCAS PEREIRA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 
 
 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: PSICÓLOGO I 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por HECEISSA ANITA LOPES BARRETO 
DE SOUZA 

 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada as questões de saúde pública da prova de conhecimentos 
gerais alegando a tese de que há discrepâncias na pontuação atribuída pela Comissão 
Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões de Saúde Pública da Prova de Conhecimentos Gerais: 
 prova de saúde pública = questões de número 20 (total de questões erradas = 01 x 03 

pontos cada = total 03 pontos); 
 perfazendo um total de 03 pontos perdidos num universo de 15 pontos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos Gerais – 
Saúde Pública, conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial. 
. 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 
 
 

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 
Presidente 

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  
 
 
 
 
 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por JACIENNE DA SILVA FERREIRA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita recontagem de seus pontos advogando a tese de que obteve pontuação maior na 
prova de português do que a divulgada pela Comissão Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões de Conhecimentos Gerais: 
 prova de Português: questões de número 01, 02 e 04 (questão deixada em branco, 

consequentemente não pontuada -> total de questões erradas = 03 x 03 pontos cada 
= total 09 pontos); 

 perfazendo um total de 09 pontos perdidos num universo de 30 pontos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de 21 pontos na Prova de Português de 
Conhecimentos Gerais, conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial. 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: ODONTÓLOGO ESF 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por JAIRO FLAVIO DA COSTA LIMA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua pontuação alegando a tese de que tem dúvidas em 
relação à pontuação atribuída pela Comissão Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova: 
 prova de português = questões de número 01 e 02 (total de questões erradas = 02 x 

03 pontos cada = total 06 pontos); 
 questões afetas ao município = questões de número 11, 12 e 13 (total de questões 

erradas = 03 x 03 pontos cada = total 09 pontos); 
 prova de saúde pública = questões de número 17, 18 e 19 (total de questões erradas 

= 03 x 03 pontos cada = total 09 pontos); 
 prova específica = questões de número 21, 22, 24, 27, 28 e 29 (total de questões 

erradas = 06 x 04 pontos cada = total 24 pontos); 
 perfazendo um total de 24 pontos perdidos num universo de 60 pontos na Prova 
de Conhecimentos Gerais e um total de 24 pontos perdidos num universo de 40 pontos 
na Prova de Conhecimentos Específicos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos 
Específicos (16 pontos), conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial, sendo 
o candidato reprovado por não ter obtido, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos 
pontos na prova de Conhecimentos Específicos, conforme preconiza a cláusula 5.2.5 do 
Edital supracitado. 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 
Presidente 

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  
 
 



 

 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
 

 
Assunto: Análise do Recurso interposto por JANAÍNA APARECIDA DUTRA 

FERNANDES 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua pontuação alegando a tese de que mesmo não obtendo os 
20 (vinte) pontos necessários na Prova de Conhecimentos Específicos, teria 
demonstrado maior conhecimento do que outros candidatos que foram beneficiados por 
questões anuladas. 
 De acordo com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) 
errou as seguintes questões da Prova de Conhecimentos Específicos: 
 Prova de Conhecimentos Específicos = questões de número 22, 23, 24, 26, 27 e 28 

(total de questões erradas = 06 x 04 pontos cada = total 24 pontos); 
 perfazendo um total de 24 pontos perdidos num universo de 40 pontos na prova 
de Conhecimentos Específicos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos 
Específicos (16 pontos), conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial, sendo 
o candidato reprovado por não ter obtido, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos 
pontos na prova de Conhecimentos Específicos, conforme preconiza a cláusula 5.2.5 do 
Edital supracitado. 
  Quanto às anulações de questões, as mesmas foram advindas de recursos 
administrativos, cujos pontos correspondentes foram atribuídos a todos os candidatos, 
ainda que estes não tivessem recorrido ou ingressado em juízo, conforme preconiza a 
cláusula 8.9 do Edital. Ressalta-se ainda que os termos do Edital poderiam ter sido 
impugnados, até 10 (dez) dias antes do início da realização das inscrições, de acordo 
com o disposto na cláusula 8.2 do Edital. 
 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 
 
 



 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: SECRETÁRIA ESCOLAR 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por JANAINA DE CARVALHO 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 
 
 
 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por JESIANE RENATA CARVALHO 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona a classificação geral, uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, 
de recurso interposto, da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 
  Quanto ao questionamento alusivo à classificação geral, a Comissão 
Organizadora do Concurso esclarece que, embora não haja vaga prevista para 
portadores de necessidades especiais destinada ao cargo de Auxiliar de Secretaria, no 
decorrer da vigência do Concurso, que é válido por 02 (dois) anos, caso surjam novas 
vagas, os portadores de necessidades especiais são alocados conforme preconiza a 
cláusula 1.1.2 do referido Edital. Desta forma, faz-se necessária a publicação dos 
resultados levando-se em conta essa prerrogativa. 
 
 
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 

São João del-Rei, 29 de julho de 2015. 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  



 
 

 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: PEB II - HISTÓRIA 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por JOAO FABIO FERREIRA PANTALEAO 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 



 
 
 

 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: ODONTÓLOGO ESF 
 

 
Assunto: Análise do Recurso interposto por JOÃO PAULO DE SOUZA LOPES 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua pontuação alegando a tese de que mesmo não obtendo os 
20 (vinte) pontos necessários na Prova de Conhecimentos Específicos, teria 
demonstrado maior conhecimento do que outros candidatos que foram beneficiados por 
questões anuladas. 
 De acordo com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) 
errou as seguintes questões da Prova de Conhecimentos Específicos: 
 Prova de Conhecimentos Específicos = questões de número 22, 23, 24, 25, 27, 28 e 

29 (total de questões erradas = 07 x 04 pontos cada = total 28 pontos); 
 perfazendo um total de 28 pontos perdidos num universo de 40 pontos na prova 
de Conhecimentos Específicos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos 
Específicos (12 pontos), conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial, sendo 
o candidato reprovado por não ter obtido, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos 
pontos na prova de Conhecimentos Específicos, conforme preconiza a cláusula 5.2.5 do 
Edital supracitado. 
  Quanto às anulações de questões, as mesmas foram advindas de recursos 
administrativos, cujos pontos correspondentes foram atribuídos a todos os candidatos, 
ainda que estes não tivessem recorrido ou ingressado em juízo, conforme preconiza a 
cláusula 8.9 do Edital. Ressalta-se ainda que os termos do Edital poderiam ter sido 
impugnados, até 10 (dez) dias antes do início da realização das inscrições, de acordo 
com o disposto na cláusula 8.2 do Edital. 
 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 
 



 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por JORDANA FERNANDES SOARES 
TERRA 

 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita recontagem de seus pontos advogando a tese de que obteve pontuação maior do 
que a divulgada pela Comissão Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova de Conhecimentos Gerais: 
 prova de português: questões de número 02, 07, 08 e 10 ( total de questões erradas = 

04 x 03 pontos cada = total 12 pontos) 
 prova de questões afetadas ao município: questões de número 12, 13, 14  e 15 (total 

de questões erradas = 04 x 03 pontos cada = total 12 pontos); 
 prova de saúde pública: questões de número 16, 17, 19  e 20 (total de questões 

erradas = 04 x 03 pontos cada = total 12 pontos); 
 perfazendo um total de 36 pontos perdidos num universo de 60 pontos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de 08 acertos na Prova de Conhecimentos 
Gerais, conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial, sendo o candidato 
reprovado por não ter obtido, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos pontos na 
prova de Conhecimentos Gerais, conforme preconiza a cláusula 5.2.5 do Edital 
supracitado. 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 
 



 

 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: ANALISTA EDUCACIONAL 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja publicada relação contendo as notas de todos os candidatos habilitados 
para os cargos que possuem duas etapas.  
   
 A Comissão Organizadora do Concurso atendeu à presente solicitação e 
divulgou, no dia 13 de julho de 2015, a relação de todos os candidatos habilitados para 
os cargos que possuem duas etapas. 
  
 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo deferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 

 

 



 

 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: VIGIA 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por JOSE ROBERTO DOMINGOS 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que sejam reavaliados os critérios de desempate para os candidatos que possuem 
a mesma pontuação que a sua. 
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois o primeiro 
critério de desempate é possuir idade igual ou superior a 60 anos, não sendo utilizado 
nesse caso visto que todos os candidatos possuem idade menor a mencionada. Ademais, 
os candidatos ocupantes do 55º ao 59º lugares possuem maior nota no conteúdo de 
Língua Portuguesa, os candidatos ocupantes do 60º ao 62º lugares empataram em todas 
as notas, sendo utilizado o sexto critério de desempate: preferência para o candidato que 
for mais velho. 
 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 
Presidente 

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  
 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por JOSIANE DE LIMA VIANA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua nota na prova de conhecimentos específicos.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões de Conhecimentos Específicos: 
 prova de conhecimentos específicos: questões de número 26 e 28 ( total de questões 

erradas = 02 x 04 pontos cada = total 08 pontos); 
 perfazendo um total de 08 pontos perdidos num universo de 40 pontos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de 32 pontos na Prova de Conhecimentos 
Específicos, conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial. 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por JOSIMAR BARBOSA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: PBE II - HISTÓRIA 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por JULIO CESAR DE PAULA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada as questões de português da prova de conhecimentos gerais 
alegando a tese de que há discrepâncias na pontuação atribuída pela Comissão 
Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões de Português da Prova de Conhecimentos Gerais: 
 prova de português = questões de número 7 (total de questões erradas = 01 x 03 

pontos cada = total 03 pontos); 
 perfazendo um total de 03 pontos perdidos num universo de 30 pontos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos Gerais – 
Português (27 pontos), conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial. 
. 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por JUSSARA ALINE DE CARVALHO 
FRANO 

 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 
Presidente 

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  
 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: PEDAGOGO I 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por JUSARA DAS DORES FAJARDO 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada as questões de conhecimentos específicos alegando a tese de 
que atingiu 50% da prova.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova de Conhecimentos Específicos: 
 prova de conhecimentos específicos = questões de número 22, 24, 26, 27, 28 e 30 

(total de questões erradas = 06 x 04 pontos cada = total 24 pontos); 
 perfazendo um total de 24 pontos perdidos num universo de 40 pontos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos 
Específicos, conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial, sendo o candidato 
reprovado por não ter obtido, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos pontos na 
prova de Conhecimentos Específicos, conforme preconiza a cláusula 5.2.5 do Edital 
supracitado. 
 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM ESF 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por KATIA DA GLORIA SANTANA SOUZA 
REZENDE 

 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja publicada relação contendo as notas de todos os candidatos habilitados 
para os cargos que possuem duas etapas.  
   
 A Comissão Organizadora do Concurso atendeu à presente solicitação e 
divulgou, no dia 13 de julho de 2015, a relação de todos os candidatos habilitados para 
os cargos que possuem duas etapas. 
  

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo deferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por LAINE MARIA VIEIRA COIMBRA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que sejam reavaliados os critérios de desempate para os candidatos que possuem 
a mesma pontuação que a sua. 
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois os 
candidatos ocupantes do 17º ao 21º lugares possuem maior nota no conteúdo de Língua 
Portuguesa, os candidatos ocupantes do 22º ao 32º lugares possuem maior pontuação no 
conteúdo de Questões Afetas ao Município e o candidato ocupante do 33º lugar é mais 
velho do que o interessado, sendo utilizado esse critério para desempate: preferência 
para o candidato que for mais velho. 
 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 
Presidente 

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  
 

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por LEONARDO GOMES DA SILVA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por LUCIANA SEGHETO 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita recontagem de seus pontos advogando a tese de que obteve pontuação maior do 
que a divulgada pela Comissão Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova de Conhecimentos Específicos: 
 prova específica = questões de número 22, 26 e 29 (total de questões erradas = 03 x 

04 pontos cada = total 12 pontos); 
 perfazendo um total de 12 pontos perdidos num universo de 40 pontos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos 
Específicos (28 pontos), conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial. 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por MARCIA CRISTINA OLIVEIRA COSTA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita informações quanto a pontuação obtida na prova objetiva.  
  Todos os resultados referentes a prova objetiva divulgados no dia 09 de julho de 
2015 e a candidata poderá verificar sua pontuação na Lista D destinada ao cargo 
pleiteado. 
 
 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 

 

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: VIGIA 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por MARCIA MARIA DE SOUZA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua pontuação alegando a tese de que há discrepâncias na 
pontuação atribuída pela Comissão Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova de Conhecimentos Gerais: 
 prova de português = questões de número 04 (total de questões erradas = 01 x 03 

pontos cada = total 03 pontos); 
 questões de atualidades = questões de número 18 (total de questões erradas = 01 x 

03 pontos cada = total 03 pontos);  
 perfazendo um total de 06 pontos perdidos num universo de 60 pontos na Prova 
de Conhecimentos Gerais.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos Gerais 
(54 pontos), conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial.   
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 



 

 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por MARCIA VICENTINA DA SILVA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que sejam reavaliados os critérios de desempate para os candidatos que possuem 
a mesma pontuação que a sua. 
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, os 
Critérios de Desempate seguiram o estabelecidos no item 7.1 e seus subitens e a 
retificação publicado no dia 05/02/2015.  
Os candidatos ocupantes do 136º ao 143º lugares possuem maior nota no conteúdo de 
Língua Portuguesa, o candidato ocupante do 144º lugar possuí maior pontuação no 
conteúdo de Questões Afetas ao Município e os candidatos ocupantes do 145º ao 149º 
lugares estão empatados em todos os itens, sendo utilizado o sexto critério de 
desempate: preferência para o candidato que for mais velho. 
 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 
Presidente 

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  
 

 
 
 
 
 



 

 

 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por MARIA CRISTINA DUTRA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 
Presidente 

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  
 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO LEÃO DE 
OLIVEIRA 

 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua pontuação alegando a tese de que tem dúvidas em 
relação à pontuação atribuída pela Comissão Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova: 
 prova de português = questões de número 02, 05, 06, 07 e 09 (total de questões 

erradas = 05 x 03 pontos cada = total 15 pontos); 
 prova de atualidades = questões de número 17 e 20 (total de questões erradas = 02 x 

03 pontos cada = total 06 pontos); 
 prova específica = questões de número 24, 29 e 30 (total de questões erradas = 03 x 

04 pontos cada = total 12 pontos); 
 perfazendo um total de 33 pontos perdidos num universo de 100 pontos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos Gerais e 
Específicos (67 pontos), conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial. 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: ANALISTA EDUCACIONAL 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por MARIA DE FÁTIMA HENRIQUES 
PEREIRA VIEIRA 

 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada as questões de conhecimentos gerais.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova de Conhecimentos Gerais: 
 prova de português = questões de número 02, 05, 07 e 08 (total de questões erradas 

= 04 x 03 pontos cada = total 12 pontos); 
 prova de questões afetas ao município = questões de número 13 e 15 (total de 

questões erradas = 02 x 03 pontos cada = total 06 pontos); 
 prova de didática = questões de número 16, 17, 18, 19 e 20 (total de questões 

erradas = 05 x 03 pontos cada = total 15 pontos); 
 perfazendo um total de 33 pontos perdidos num universo de 60 pontos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos Gerais, 
conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial, sendo o candidato reprovado 
por não ter obtido, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos pontos na prova de 
Conhecimentos Gerais, conforme preconiza a cláusula 5.2.5 do Edital supracitado. 
 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 



 

 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por MARIA DO CARMO MAPA DE SOUSA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita informações quanto a pontuação obtida na prova objetiva.  
  Todos os resultados referentes à prova objetiva foram divulgados no dia 09 de 
julho de 2015 e a candidata poderá verificar sua pontuação na Lista D destinada ao 
cargo pleiteado. 
 
 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: PBE II - PORTUGUÊS 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por MARILANE FERREIRA DOS SANTOS 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada as questões afetas ao município da prova de conhecimentos 
gerais alegando a tese de que há discrepâncias na pontuação atribuída pela Comissão 
Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões afetas ao município da Prova de Conhecimentos Gerais: 
 prova de questões afetas ao município = questões de número 12 e 13 (total de 

questões erradas = 02 x 03 pontos cada = total 06 pontos); 
 perfazendo um total de 06 pontos perdidos num universo de 15 pontos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos Gerais – 
Questões Afetas ao Município (09 pontos), conforme divulgado e de acordo com o 
Gabarito Oficial. 
 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA  
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por MARLI DE SOUZA POMPEU FARIA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: ANALISTA EDUCACIONAL 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por MARY ELLEN SIQUEIRA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja publicada relação contendo as notas de todos os candidatos habilitados 
para os cargos que possuem duas etapas.  
   
 A Comissão Organizadora do Concurso atendeu à presente solicitação e 
divulgou, no dia 13 de julho de 2015, a relação de todos os candidatos habilitados para 
os cargos que possuem duas etapas. 
  

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo deferimento do recurso ora analisado. 

  
 
 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 

 

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: CANTINEIRA 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por MARTA MARIA DAS GRAÇAS TRANT 
SILVA 

 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua pontuação alegando a tese de que tem dúvidas em 
relação à pontuação atribuída pela Comissão Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova: 
 prova de português = questões de número 02, 04, 06, 09 e 10 (total de questões 

erradas = 05 x 03 pontos cada = total 15 pontos); 
 perfazendo um total de 15 pontos perdidos num universo de 100 pontos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos Gerais e 
Específicos (85 pontos), conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial. 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por MICAELA NATACIA PERDIGAO 
BUENO 

 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 



 

 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por MICHAEL THADEU RESENDE 
PEREIRA DO NASCIMENTO 

 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 
 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 



 

 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ESF 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por MIRIAN DA C PINTO DA SILVA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
alega que não foi divulgado o resultado de sua prova objetiva.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, o 
resultado de todos os candidatos foi divulgado no dia 09 de julho de 2015.  
Ademais, o nome da candidata consta na Lista 1 destinada ao cargo pleiteado. 
 
 
 
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por MONALISA GUIMARAES DOS 
SANTOS 

 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita recontagem de seus pontos advogando a tese de que obteve pontuação maior do 
que a divulgada pela Comissão Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova de Conhecimentos Gerais e Específica: 
 prova de português: questões de número 08 ( total de questões erradas = 01 x 03 

pontos cada = total 03 pontos) 
 prova de questões afetadas ao município: questões de número 13 e 15 (total de 

questões erradas = 02 x 03 pontos cada = total 06 pontos); 
 prova de saúde pública: questões de número 19 (total de questões erradas = 01 x 03 

pontos cada = total 03 pontos); 
 prova específica = questões de número 29 e 30 (total de questões erradas = 02 x 04 

pontos cada = total 08 pontos); 
 perfazendo um total de 80 pontos num universo de 100 pontos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos Gerais e 
Específica, conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial. 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por NEIDE ALEXANDRINA DE MELO 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua pontuação alegando a tese de que há discrepâncias na 
pontuação atribuída pela Comissão Organizadora do Concurso, uma vez que não lhe foi 
a pontuação advinda da anulação de questões.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova de Conhecimentos Gerais: 
 prova de português = questões de número 04 e 07 (total de questões erradas = 02 x 

03 pontos cada = total 06 pontos); 
 questões afetas ao município = questões de número 11 (total de questões erradas = 

01 x 03 pontos cada = total 03 pontos);  
 questões de atualidades = questões de número 19 e 20 (total de questões erradas = 

02 x 03 pontos cada = total 06 pontos); 
 prova específica = questões de número 23, 25, 26 e 28 (total de questões erradas = 

04 x 04 pontos cada = total 16 pontos);  
 perfazendo um total de 15 pontos perdidos num universo de 60 pontos na Prova 
de Conhecimentos Gerais e de 16 pontos perdidos num universo de 40 pontos na 
Prova de Conhecimentos Específicos.  

  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos Gerais 
(45 pontos) e na Prova de Conhecimentos Específicos (24 pontos), conforme divulgado 
e de acordo com o Gabarito Oficial.   
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por NILDA SILVA FERREIRA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona a forma de divulgação do Resultado Preliminar da Primeira Etapa para os 
cargos com etapa única alegando que não há como verificar os critérios de desempate. 
 Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, a Lista D 
divulgada no dia 09 de julho de 2015, traz todas as informações necessárias para essa 
verificação, quais sejam: 
- número de inscrição; 
- data de nascimento; 
- classificação e 
- detalhamento das notas da prova objetiva. 
   
  
   
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo deferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 

 

 



 

 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por PAOLA PRISCILA TRANT DA SILVA 
 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua pontuação alegando a tese de que há discrepâncias na 
pontuação atribuída pela Comissão Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova de Conhecimentos Gerais: 
 prova de português = questões de número 01, 02, 05, 07 e 10 (total de questões 

erradas = 05 x 03 pontos cada = total 15 pontos); 
 questões afetas ao município = questões de número 11, 12, 13 e 14 (total de 

questões erradas = 04 x 03 pontos cada = total 12 pontos); 
 prova de saúde pública = questões de número 17 e 18 (total de questões erradas = 02 

x 03 pontos cada = total 06 pontos); 
 perfazendo um total de 33 pontos perdidos num universo de 60 pontos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos Gerais 
(27 pontos), conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial, sendo o candidato 
reprovado por não ter obtido, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos pontos na 
prova de Conhecimentos Gerais, conforme preconiza a cláusula 5.2.5 do Edital 
supracitado. 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 
Presidente 

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del Rei 

 



 

 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: SECRETÁRIA ESCOLAR 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por PATRICIA CRISTINA DE FARIA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: ENFERMEIRO ESF 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por RAFAELA COELHO DUTRA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 
Da Decisão: 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 



 

 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: PSICÓLOGO I 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por RAQUEL FERREIRA PACHECO 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja publicada relação contendo as notas de todos os candidatos habilitados 
para os cargos que possuem duas etapas.  
   
 A Comissão Organizadora do Concurso atendeu à presente solicitação e 
divulgou, no dia 13 de julho de 2015, a relação de todos os candidatos habilitados para 
os cargos que possuem duas etapas. 
  

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo deferimento do recurso ora analisado. 
 

  
 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por ROSANE BARBOZA TEIXEIRA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015 vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
alega que realizou sua inscrição como Portador de Necessidades Especiais, enviou 
Laudo Médico e não consta na Lista B do Resultado Preliminar divulgado. 
  
 Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com os registros da inscrição, a candidata se inscreveu para Ampla Concorrência, não 
solicitou qualquer tipo de atendimento especial e o laudo médico enviado não está de 
acordo com o solicitado no item 1.4.2 do Edital “se a inscrição ocorrer via internet, o 
candidato deverá encaminhar, imprescindivelmente, laudo médico original ou cópia 
autenticada à FAUF, para o seguinte endereço: Caixa Postal 71 – São João del-Rei – 
MG, CEP 36307-970, até o término das inscrições. Se o candidato realizar sua 
inscrição no local indicado no item 4.1.2.1, deverá entregar, no ato de sua realização o 
laudo médico. O respectivo laudo médico deverá ter sido emitido nos últimos doze 
meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças, bem como a 
provável causa da deficiência. No envelope de encaminhamento deverá constar o 
Concurso a que se refere o laudo médico, bem como a denominação e código do 
cargo.”, pois não veio identificado código da Classificação Internacional de Doenças – 
CID. 
  Diante do exposto, e considerando que a própria candidata optou pelo tipo de 
vaga “Ampla Concorrência”, além do fato do laudo médico enviado não possuir o CID 
conforme solicitado no item 1.4.2, aplicou-se o disposto na cláusula 1.5 do Edital 
deixando V. Sª de concorrer às vagas reservadas para Portadores de Necessidades 
Especiais. 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: CANTINEIRA 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por ROSIMEIRE DA SILVA OLIVEIRA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua pontuação nas Provas do Concurso Público de 
Conselheiro Lafaiete.  
  De acordo com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) 
errou as seguintes questões: 
 Prova de Conhecimentos Gerais - Português = questões de número 02, 04, 06, 09 e 

10 (total de questões erradas = 05 x 03 pontos cada = total 15 pontos); 
 Prova de Conhecimentos Gerais - Atualidades = questões de número 17 e 20 (total 

de questões erradas = 02 x 03 pontos cada = total 06 pontos); 
 Prova de Conhecimentos Específicos = questões de número 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 

30 (total de questões erradas = 07 x 04 pontos cada = total 28 pontos); 
 perfazendo um total de 21 pontos perdidos num universo de 60 pontos na prova 
de Conhecimentos Gerais e 28 pontos perdidos num universo de 40 pontos na prova de 
Conhecimentos Específicos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos 
Específicos (12 pontos), conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial, sendo 
o candidato reprovado por não ter obtido, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos 
pontos na prova de Conhecimentos Específicos, conforme preconiza a cláusula 5.2.5 do 
Edital supracitado. 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por ROSSANA CRISTNA BARBOSA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por RYAN TADEU RODRIGUES 
LOURENCO BENTO 

 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por SAMMANTHA KAYARA ASSIS 
TEIXEIRA LOBO 

   
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: PEB II - HISTÓRIA 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por SHEILA FERREIRA CADINHO SILVA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua pontuação alegando a tese de que há discrepâncias na 
pontuação atribuída pela Comissão Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova de Conhecimentos Gerais: 
 prova de português = questões de número 01, 02, 07, 08 e 10 (total de questões 

erradas = 05 x 03 pontos cada = total 15 pontos); 
 questões afetas ao município = questões de número 11 e 13 (total de questões 

erradas = 02 x 03 pontos cada = total 06 pontos); 
 prova de didática = questões de número 16, 17, 18 e 19 (total de questões erradas = 

04 x 03 pontos cada = total 12 pontos); 
 perfazendo um total de 33 pontos perdidos num universo de 60 pontos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos Gerais 
(27 pontos), conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial, sendo o candidato 
reprovado por não ter obtido, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos pontos na 
prova de Conhecimentos Gerais, conforme preconiza a cláusula 5.2.5 do Edital 
supracitado. 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR ESCOLAR 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por SILVANA DE LOURDES SILVESTRE 
NARCIZO 

 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 A candidata alega ainda que algumas questões cobradas na prova específica não 
condizem com as funções a serem desenvolvidas na função, quanto a isso o item 8.2 do 
Edital prevê: “Fica assegurado aos candidatos o direito de impugnar os termos do 
presente Edital até 10 (dez) dias úteis antes da data fixada para o início das inscrições, 
conforme disposto no subitem 4.1.1 deste Edital.” 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 

 
 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: PBE II – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por SIMONE DO CARMO SILVA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua pontuação na Prova de Conhecimentos Específicos 
alegando a tese de que há discrepâncias na pontuação atribuída pela Comissão 
Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões afetas ao município da Prova de Conhecimentos Específicos: 
 prova de conhecimentos específicos = questões de número 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 

e 30 (total de questões erradas = 08 x 04 pontos cada = total 32 pontos); 
 perfazendo um total de 32 pontos perdidos num universo de 40 pontos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos 
Específicos (08 pontos), conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial, sendo 
o candidato reprovado por não ter obtido, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos 
pontos na prova de Conhecimentos Específicos, conforme preconiza a cláusula 5.2.5 do 
Edital supracitado. 
 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por SIRLENE MORAIS LAGE 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua pontuação alegando a tese de que há discrepâncias na 
pontuação atribuída pela Comissão Organizadora do Concurso, uma vez que não lhe foi 
a pontuação advinda da anulação de questões.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova de Conhecimentos Gerais: 
 prova de português = questões de número 02, 04, 05 e 10 (total de questões erradas 

= 04 x 03 pontos cada = total 12 pontos); 
 questões afetas ao município = questões de número 11, 13, 14 e 15 (total de 

questões erradas = 04 x 03 pontos cada = total 12 pontos);  
 questões de atualidades = questões de número 20 (total de questões erradas = 01 x 

03 pontos cada = total 03 pontos); 
 prova específica = questões de número 23, 25, 26, 28 e 30 (total de questões erradas 

= 05 x 04 pontos cada = total 20 pontos);  
 perfazendo um total de 27 pontos perdidos num universo de 60 pontos na Prova 
de Conhecimentos Gerais e de 20 pontos perdidos num universo de 40 pontos na 
Prova de Conhecimentos Específicos.  

  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos Gerais 
(33 pontos) e na Prova de Conhecimentos Específicos (20 pontos), conforme divulgado 
e de acordo com o Gabarito Oficial.   
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 

 
 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por TAMARA JANE VIEIRA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua pontuação alegando a tese de que há discrepâncias na 
pontuação atribuída pela Comissão Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova Específica: 
 prova de conhecimentos específicos = questões de número 21, 25, 26, 27 (deixada 

em branco, conseqüentemente NÃO pontuada), 28 e 30 (total de questões erradas = 
06 x 04 pontos cada = total 24 pontos); 

 perfazendo um total de 24 pontos perdidos num universo de 40 pontos na Prova 
de Conhecimentos Específicos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos 
Específicos (16 pontos), conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial,  
sendo o candidato reprovado por não ter obtido, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) 
dos pontos na prova de Conhecimentos Específicos, conforme preconiza a cláusula 
5.2.5 do Edital supracitado. 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por TERESINHA DE ALMEIDA E SILVA 
   
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua pontuação alegando a tese de que há discrepâncias na 
pontuação atribuída pela Comissão Organizadora do Concurso.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova de Conhecimentos Gerais e Específicas: 
 prova de português = questões de número 04, 06, 07, 09 e 10 (total de questões 

erradas = 05 x 03 pontos cada = total 15 pontos); 
 questões afetas ao município = questões de número 12 (total de questões erradas = 

01 x 03 pontos cada = total 03 pontos); 
 prova específica = questões de número 23 (deixada em branco, conseqüentemente 

NÃO pontuada) e 24 (total de questões erradas = 02 x 04 pontos cada = total 08 
pontos); 

 perfazendo um total de 26 pontos perdidos num universo de 100 pontos.  
  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos Gerais e 
Específicos (74 pontos), conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial. 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 
São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 

 
 
 

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 
Presidente 

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  
 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por THAYANE CANDIDA RIBEIRO 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 



 

 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: ANALISTA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por UISLA DE OLIVEIRA CARDOSO 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ESF 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por VANIA ALEXANDRA BENICIO 
DOMINGOS 

 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
solicita que seja verificada sua pontuação alegando a tese de que há discrepâncias na 
pontuação atribuída pela Comissão Organizadora do Concurso, uma vez que não lhe foi 
a pontuação advinda da anulação de questões.  
  Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) errou as seguintes 
questões da Prova de Conhecimentos Específicos: 
 prova específica = questões de número 21, 23 e 27 (total de questões erradas = 03 x 

04 pontos cada = total 12 pontos);  
 perfazendo um total de 12 pontos perdidos num universo de 40 pontos na Prova 
de Conhecimentos Específicos.  

  Dessa forma, mantém-se o total de acertos na Prova de Conhecimentos 
Específicos (28 pontos), conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial.   
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 

 

 



 CONCURSO PÚBLICO 004/2015 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS: RESULTADO PRELIMINAR DA 
PRIMEIRA ETAPA   

 
CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
 
 

Assunto: Análise do Recurso interposto por VERA LUCIA DE ALMEIDA 
 
Senhor (a) Candidato (a): 
  A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - FAUF, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 170 – Centro – São 
João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos 
para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Edital nº. 004/2015, vem, através 
deste, fazer a análise dos recursos interpostos por Vs. Sªs, contra o Resultado Preliminar 
da Primeira Etapa. 
 

 Do mérito: 
 Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva e contesta a análise, de recurso interposto, 
da Banca Examinadora.  
  As disposições editalícias atinentes aos Recursos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 03 
(três) dias úteis contados a partir da divulgação do gabarito preliminar. O gabarito 
preliminar foi divulgado no dia 14 de junho de 2015 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 17 
de junho de 2015. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo. 
 O item 8.10 do Edital prevê: “O recurso interposto em desacordo com o Edital 
ou fora do prazo estabelecido não será considerado.” 
 Ainda sobre as disposições do Edital, o item 8.13 preconiza: “A Banca 
Examinadora e soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos, anular questões, 
manter respostas, dentre outros.” 
 

 Da Decisão: 
Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado. 
 
 

 

São João del-Rei, 27 de julho de 2015. 
 
 
 

 
JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES 

Presidente 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei  

 


