
 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E CADASTRO DE 

RESERVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EDITAL Nº. 002, DE 24/01/2012

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS:   RESULTADO PRELIMINAR DA   
PRIMEIRA ETAPA      

CARGO: ENFERMEIRO – PSF

Assunto: Análise dos Recursos interpostos por JOANA DARC 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 e 
Cadastro de Reserva para a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Edital nº. 002 de 
24/01/2012, vem, através deste, fazer a análise do recurso interposto por V. Sª, 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 06 de maio de 2012 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 09 
de maio de 2012. 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.”

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 25 de maio de 2012.

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES
Presidente

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



 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E CADASTRO DE 

RESERVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EDITAL Nº. 002, DE 24/01/2012

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS:   RESULTADO PRELIMINAR DA   
PRIMEIRA ETAPA      

CARGO: ODONTÓLOGO - PSF

Assunto:  Análise  do  Recurso  interposto  por  CAROLINE  ANTONIETA  BRAGA 
MURAD TAVARES

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 e 
Cadastro de Reserva para a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Edital nº. 002 de 
24/01/2012, vem, através deste, fazer a análise do recurso interposto por V. Sª, 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 06 de maio de 2012 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 09 
de maio de 2012. 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.”

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 25 de maio de 2012.

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES
Presidente

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



 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E CADASTRO DE 

RESERVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EDITAL Nº. 002, DE 24/01/2012

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS:   RESULTADO PRELIMINAR DA   
PRIMEIRA ETAPA      

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I

Assunto:  Análise  do  Recurso  interposto  por  MARIA  APARECIDA  GONÇALVES 
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 e 
Cadastro de Reserva para a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Edital nº. 002 de 
24/01/2012, vem, através deste, fazer a análise do recurso interposto por V. Sª, contra o 
Resultado Preliminar da Primeira Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado,  o(a) candidato(a) 
postulou, em síntese, a recontagem de seus pontos.
 
 De acordo com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) 
errou as seguintes questões:
⇒ prova de Português: questões de número 01, 03, 05, 06, 07 e 08 (03 pontos cada = 

total 18 pontos);
⇒ prova  de  Atualidades:  questões  de  número  13  e  15  (03  pontos  cada  = total  06 

pontos);
⇒ prova de Didática: questões de número 18 e 19 (03 pontos cada = total 06 pontos);
⇒ prova específica: questões de número 21, 23, 24, 25, 26 e 30 (04 pontos cada = 24 

pontos); 
      perfazendo um total de 54 pontos perdidos. Dessa forma, mantém-se o total de 46 
pontos, conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial.

Ademais, conforme o item 5.2.4 do edital, “Para ser aprovado, o candidato terá  
que  obter,  no  mínimo,  50%  (cinquenta  por  cento)  dos  pontos  na  prova  de 
Conhecimento  Geral  e  50%  (cinquenta  por  cento)  na  prova  de  Conhecimento  
Específico, de acordo com o cargo de opção.”

São João del-Rei, 25 de maio de 2012.

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES
Presidente

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



 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E CADASTRO DE 

RESERVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
EDITAL Nº. 002, DE 24/01/2012

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS:   RESULTADO PRELIMINAR DA   
PRIMEIRA ETAPA      

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Assunto:  Análise  dos  Recursos  interpostos  por  DOUGLAS  DE  PAULO  VITOR 
JORGE 

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 e 
Cadastro de Reserva para a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Edital nº. 002 de 
24/01/2012, vem, através deste, fazer a análise do recurso interposto por V. Sª, contra o 
Resultado Preliminar da Primeira Etapa.

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

solicita a sua classificação. 
 De acordo com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) 
errou as seguintes questões:
⇒ prova de Português: questões de número 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 (03 pontos 

cada = total 24 pontos);
⇒ prova de Atualidades: questões de número 11, 12, 13 e 15 (03 pontos cada = total 12 

pontos);
⇒ prova de Didática: questão de número 18 (03 pontos);
⇒ prova específica: questões de número 25 e 28 (04 pontos cada = 08 pontos); 
      perfazendo um total de 47 pontos perdidos. Dessa forma, mantém-se o total de 53 
pontos, conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial.

Ademais, conforme o item 5.2.4 do edital, “Para ser aprovado, o candidato terá  
que  obter,  no  mínimo,  50%  (cinquenta  por  cento)  dos  pontos  na  prova  de 
Conhecimento  Geral  e  50%  (cinquenta  por  cento)  na  prova  de  Conhecimento  
Específico, de acordo com o cargo de opção.”

Esclarecemos ao(à) candidato(a) que o(a) mesmo(a) poderá encontrar suas notas 
na  Lista  D  divulgada  no  site  do  Concurso  Público,  através  do  número  de  seu 
Documento de Identidade e que a conferência da pontuação deve basear-se no Gabarito 
Oficial.

São João del-Rei, 25 de maio de 2012.

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES
Presidente

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



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E CADASTRO DE 
RESERVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

EDITAL Nº. 002, DE 24/01/2012

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS:   RESULTADO PRELIMINAR DA   
PRIMEIRA ETAPA      

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I

Assunto:  Análise  dos  Recursos  interpostos  por  CLAUDIA  ENI  DE  CARVALHO, 
ALINE FABIANI GUEDES, ROSEMAIRE APARECIDA CASTRO E VALDIRENE 
ESTEVAM DA COSTA NEVES

Senhores(s) Candidatos(as):

 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 e 
Cadastro de Reserva para a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Edital nº. 002 de 
24/01/2012,  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  dos  recursos  impetrados,  os(as) 

candidatos(as) contestam a análise, de recursos interpostos, 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 06 de maio de 2012 e o prazo para interposição de 
recursos com o intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findou no dia 09 
de maio de 2012. 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.”

Sendo assim, somos pelo indeferimento dos recursos ora analisados.

São João del-Rei, 25 de maio de 2012.

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES
Presidente

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



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E CADASTRO DE 
RESERVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

EDITAL Nº. 002, DE 24/01/2012

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS:   RESULTADO PRELIMINAR DA   
PRIMEIRA ETAPA      

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁTICA

Assunto:  Análise  do  Recurso  interposto  por  ISABEL  CRISTINA  DE  OLIVEIRA 
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 e 
Cadastro de Reserva para a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Edital nº. 002 de 
24/01/2012, vem, através deste, fazer a análise do recurso interposto por V. Sª, contra o 
Resultado Preliminar da Primeira Etapa.

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

postulou, em síntese, a recontagem de seus pontos.
 
 De acordo com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) 
errou as seguintes questões:
⇒ prova de Português: questões de número 02, 05 e 09 (03 pontos cada = total  09 

pontos);
⇒ prova  de  Atualidades:  questões  de  número  11  e  13  (03  pontos  cada  = total  06 

pontos);
⇒ prova de Didática: questão de número 17 (03 pontos);
⇒ prova específica: questões de número 21, 24, 25, 26, 27 e 30 (04 pontos cada = 24 

pontos); 
      perfazendo um total de 42 pontos perdidos. Dessa forma, mantém-se o total de 58 
pontos, conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial.

Ademais, conforme o item 5.2.4 do edital, “Para ser aprovado, o candidato terá  
que  obter,  no  mínimo,  50%  (cinquenta  por  cento)  dos  pontos  na  prova  de 
Conhecimento  Geral  e  50%  (cinquenta  por  cento)  na  prova  de  Conhecimento  
Específico, de acordo com o cargo de opção.”

São João del-Rei, 25 de maio de 2012.

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES
Presidente

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



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E CADASTRO DE 
RESERVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

EDITAL Nº. 002, DE 24/01/2012

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS:   RESULTADO PRELIMINAR DA   
PRIMEIRA ETAPA      

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Assunto: Análise do Recurso interposto por JOSÉ VITOR 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 e 
Cadastro de Reserva para a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Edital nº. 002 de 
24/01/2012, vem, através deste, fazer a análise do recurso interposto por V. Sª, contra o 
Resultado Preliminar da Primeira Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado,  o(a) candidato(a) 
solicita a sua classificação.
  
 De acordo com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) 
errou as seguintes questões:
⇒ prova de Português: questões de número 01, 02, 05, 06, 08 e 10 (03 pontos cada = 

total 18 pontos);
⇒ prova de Atualidades: questões de número 11, 12, 13, 14 e 15 (03 pontos cada = 

total 15 pontos);
⇒ prova específica: questões de número 21, 24 e 27 (04 pontos cada = 12 pontos); 
      perfazendo um total de 45 pontos perdidos. Dessa forma, mantém-se o total de 55 
pontos, conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial.

Ademais, conforme o item 5.2.4 do edital, “Para ser aprovado, o candidato terá  
que  obter,  no  mínimo,  50%  (cinquenta  por  cento)  dos  pontos  na  prova  de 
Conhecimento  Geral  e  50%  (cinquenta  por  cento)  na  prova  de  Conhecimento  
Específico, de acordo com o cargo de opção.”

O item 5.3.2.1 do Edital  preconiza:  “Para os cargos que possuem como 2a.  
Etapa o Teste  de Aptidão Física,  Prova de Títulos  ou Prova Prática,  as notas dos  
candidatos aprovados na primeira etapa somente serão divulgadas juntamente com o 
resultado preliminar da segunda etapa.”



Esclarecemos ao(à) candidato(a) que o(a) mesmo(a) poderá encontrar suas notas 
na  Lista  D  divulgada  no  site  do  Concurso  Público,  através  do  número  de  seu 
Documento de Identidade e que a conferência da pontuação deve basear-se no Gabarito 
Oficial.

São João del-Rei, 25 de maio de 2012.

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES
Presidente

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



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E CADASTRO DE 
RESERVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

EDITAL Nº. 002, DE 24/01/2012

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS:   RESULTADO PRELIMINAR DA   
PRIMEIRA ETAPA      

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Assunto: Análise do Recurso interposto por JULIANO PROQUE

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 e 
Cadastro de Reserva para a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Edital nº. 002 de 
24/01/2012, vem, através deste, fazer a análise do recurso interposto por V. Sª, contra o 
Resultado Preliminar da Primeira Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado,  o(a) candidato(a) 
solicita a recontagem de seus pontos.
  
 De acordo com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) 
errou as seguintes questões:
⇒ prova de Português: questões de número 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09 e 10 (03 pontos 

cada = total 24 pontos);
⇒ prova de Atualidades: questões de número 11, 13 e 15 (03 pontos cada = total 09 

pontos);
⇒ prova de Didática: questão de número 16 (03 pontos);
⇒ prova específica: questões de número 21, 22, 25 e 27 (04 pontos cada = 16 pontos); 
      perfazendo um total de 52 pontos perdidos. Dessa forma, mantém-se o total de 48 
pontos, conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial.

Ademais, conforme o item 5.2.4 do edital, “Para ser aprovado, o candidato terá  
que  obter,  no  mínimo,  50%  (cinquenta  por  cento)  dos  pontos  na  prova  de 
Conhecimento  Geral  e  50%  (cinquenta  por  cento)  na  prova  de  Conhecimento  
Específico, de acordo com o cargo de opção.”

São João del-Rei, 25 de maio de 2012.

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES
Presidente

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



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E CADASTRO DE 
RESERVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

EDITAL Nº. 002, DE 24/01/2012

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS:   RESULTADO PRELIMINAR DA   
PRIMEIRA ETAPA      

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - ENFERMEIRO

Assunto: Análise do Recurso interposto por NAYARA FERREIRA ROGANA

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 e 
Cadastro de Reserva para a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Edital nº. 002 de 
24/01/2012, vem, através deste, fazer a análise do recurso interposto por V. Sª, contra o 
Resultado Preliminar da Primeira Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado,  o(a) candidato(a) 
postulou, em síntese, a recontagem de seus pontos e contestam a análise, de recursos 
interpostos, da Banca Examinadora. .
 
 De acordo com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao e-mail), o(a) mesmo(a) 
errou as seguintes questões:
⇒ prova de Português: questões de número 01, 02, 05, 06, 08, 09 e 10 (03 pontos cada 

= total 21 pontos);
⇒ prova de Atualidades: questão de número 11 (03 pontos);
⇒ prova de Saúde Pública: questões de número 16, 17 e 20 (03 pontos cada = total 09 

pontos);
⇒ prova específica: questões de número 26 e 30 (04 pontos cada = 08 pontos); 
      perfazendo um total de 41 pontos perdidos. Dessa forma, mantém-se o total de 59 
pontos, conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial.

As  disposições  editalícias  atinentes  aos  Recursos  são  condições  lineares  que 
devem ser acatadas por todos os candidatos.

Conforme o item 5.2.4 do edital,  “Para ser aprovado, o candidato terá que  
obter, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos pontos na prova de Conhecimento  
Geral e 50% (cinquenta por cento) na prova de Conhecimento Específico, de acordo 
com o cargo de opção.”



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 06 de 
maio  de 2012 e  o  prazo  para interposição  de recursos  com o intuito  de abordar  as 
questões veiculadas nos recursos findou no dia 09 de maio de 2012.  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.”

Não  obstante,  salientamos  que  o  Edital,  em  seu  item  8.2,  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 inicio das inscrições, ...”

Sendo assim, somos pelo indeferimento dos recursos ora analisados.

São João del-Rei, 25 de maio de 2012.

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES
Presidente

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



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E CADASTRO DE 
RESERVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

EDITAL Nº. 002, DE 24/01/2012

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS:   RESULTADO PRELIMINAR DA   
PRIMEIRA ETAPA      

CARGO: PROFESSOR II - PORTUGUÊS

Assunto: Análise do Recurso interposto por MARTA MARIA BASTOS

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 e 
Cadastro de Reserva para a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Edital nº. 002 de 
24/01/2012, vem, através deste, fazer a análise do recurso interposto por V. Sª, contra o 
Resultado Preliminar da Primeira Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado,  o(a) candidato(a) 
postulou, em síntese, nova análise do Gabarito Oficial, publicado em 26 de setembro de 
2011.
 
 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 02 
(dois)  dias  úteis  contados  a  partir  da  divulgação do gabarito.  O gabarito  oficial  foi 
divulgado no dia 26 de setembro de 2011 e o prazo para interposição de recursos com o 
intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findaram no dia 28 de setembro 
de 2011. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo.

Ademais,  o  item 8.13 preconiza:  “A Banca Examinadora é  soberana,  tendo 
autonomia para alterar gabaritos, anular questões, manter respostas, dentre outros.”

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 04 de outubro de 2011.

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES
Presidente

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



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E CADASTRO DE 
RESERVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

EDITAL Nº. 002, DE 24/01/2012

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS:   RESULTADO PRELIMINAR DA   
PRIMEIRA ETAPA      

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Assunto: Análise do Recurso interposto por GRAZIELE CAROLINA DE ALMEIDA 
MARCOLIN

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 e 
Cadastro de Reserva para a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Edital nº. 002 de 
24/01/2012, vem, através deste, fazer a análise do recurso interposto por V. Sª, contra o 
Resultado Preliminar da Primeira Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado,  o(a) candidato(a) 
postulou, em síntese, nova análise do Gabarito Oficial, publicado em 26 de setembro de 
2011.
 
 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 02 
(dois)  dias  úteis  contados  a  partir  da  divulgação do gabarito.  O gabarito  oficial  foi 
divulgado no dia 26 de setembro de 2011 e o prazo para interposição de recursos com o 
intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findaram no dia 28 de setembro 
de 2011. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo.

Ademais,  o  item 8.13 preconiza:  “A Banca Examinadora é  soberana,  tendo 
autonomia para alterar gabaritos, anular questões, manter respostas, dentre outros.”

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 04 de outubro de 2011.

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES
Presidente

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


