
 
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: AGENTE SANITÁRIO – FISCALIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA
Assunto: Análise dos Recursos interpostos por LAODICÉIA CRISTINA 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 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 recontagem de seus pontos advogando a tese de que as questões anuladas não 
foram computadas, conforme divulgado 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:
⇒ prova de português: questões de número 06, 08, 09 e 10 (03 pontos cada = total 12 

pontos);
⇒ prova  de  Atualidades:  questões  de  número  11  e  14  (03  pontos  cada  = total  06 

pontos);
⇒ prova específica: questões de número 22, 23, 25, 26 e 30 (04 pontos cada = total 20 

pontos); 
      perfazendo um total de 38 pontos perdidos. Dessa forma, mantém-se o total de 62 
pontos, conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial.

O item  6.7.2 do Edital preconiza:  “Na correção do cartão de respostas, será 
atribuída  nota  zero  a  questão  que  contiver  mais  de  uma  ou  nenhuma  resposta  
assinalada, emendas ou rasuras.”

Ademais,  conforme  o  item  8.9  do  edital  “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.” Portanto, o recorrente não foi prejudicado 
com a anulação das questões.

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: AGENTE SANITÁRIO – FISCALIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

Assunto: Análise do Recurso interposto por AMANDA LUIZA DE ANDRADE

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 os critérios de desempate da prova objetiva.

As  disposições  editalícias  atinentes  aos  Recursos  são  condições  lineares  que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.2 do edital: 
“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, ..”. 

As inscrições do concurso público tiveram início no dia 26 de março de 2012. 
Portanto, o prazo para interpor recursos contra os termos do Edital findou em 16 de 
março de 2012.

 
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: AGENTE SANITÁRIO – FISCALIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

Assunto: Análise do Recurso interposto por NILDA 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 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) 
não explicita a pretensão do recurso.

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: 
“Caberá interposição de recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da 
divulgação  do  gabarito  ou  dos  resultados,  excluindo-se  da  contagem  o  dia  da 
divulgação, contra as seguintes situações:
a.  elaboração de  questões  e  gabarito  das  provas  objetivas,  desde que devidamente  
demonstrado o erro material;
b. erros ou omissões na atribuição de pontos da prova objetiva;
c. erros ou omissões na atribuição na classificação.”

 
Sendo assim, não resta-nos alternativa senão rejeitar o recurso.

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: AGENTE SANITÁRIO – FISCALIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

Assunto: Análise do Recurso interposto por JOÃO BATISTA DE 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 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 revisão de sua classificação e da classificação dos candidatos de
inscrição  nº  001448,  001559,  001564,  001609  e  001669,  conforme  divulgação  dos 
Resultados Preliminares, publicados em 21 de maio de 2012.

Conforme  apuração  dos  resultados,  o  recorrente  e  os  demais  candidatos 
obtiveram 63 pontos na prova objetiva. Segue abaixo a pontuação dos candidatos:

Nº de
Inscrição

Língua 
Portuguesa Atualidades Saúde 

Pública
Conhec.
Gerais

Conhec. 
Específicos

Total 
Objetiva

Data de 
Nascimento Classificação

001669 18 09 12 39 24 63 21/02/1982 41º
001559 18 09 12 39 24 63 16/04/1986 42º
001564 15 12 12 39 24 63 30/06/1975 43º
001609 15 12 12 39 24 63 17/08/1979 44º
001448 15 12 12 39 24 63 27/05/1993 45º
001574 15 09 15 39 24 63 10/06/1965 46º

As  disposições  editalícias  atinentes  aos  Recursos  são  condições  lineares  que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 7.1.2 do edital: 
“Em caso de empate nesta Etapa, será classificado o candidato que:
7.1.2.1 possuir mais de sessenta anos; (nenhum dos candidatos possui mais de 60 anos)



7.1.2.2 obtiver maior número de pontos na prova de Conhecimento Específico;  (todos 
os candidatos obtiveram a mesma pontuação)
7.1.2.3 obtiver maior número de pontos no conteúdo de Língua Portuguesa da prova de
Conhecimento Geral; (os candidatos de inscrição nºs 001669 e 001559 obtiveram maior 
nota, porém aplica-se ao candidato 001669 o item 7.1.2.6)
7.1.2.4  obtiver  maior  número  de  pontos  no  conteúdo  de  Atualidade  da  prova  de  
Conhecimento  Geral; (os  candidatos  de  inscrição  nºs  001564,  001609  e  001448 
obtiveram  maior  nota,  porém  aplica-se  ao  candidato  001564  e  posteriormente  ao 
candidato 001609 o item 7.1.2.6)
7.1.2.5 obtiver maior número de pontos no conteúdo de Raciocínio Lógico ou Didática  
ou Saúde Pública,  conforme disposto no subitem 5.2.2.,  da prova de Conhecimento  
Geral; (o recorrente fica classificado na 46ª posição, pois obteve maior nota de Saúde 
Pública)
7.1.2.6 for mais velho;
7.1.2.7  sorteio  a  ser  agendado  pela  FAUF,  com  a  presença  dos  candidatos 
envolvidos.”

Isto  posto,  a  Organização  do  concurso  decide  por  manter  a  classificação  do 
recorrente e dos candidatos citados, ratificando os resultados preliminares divulgado.

 
Sendo assim, não resta-nos alternativa senão rejeitar o recurso.

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: GUARDA MUNICIPAL

Assunto: Análise dos Recursos interpostos por IZALTINA NARA MONTEIRO

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 recontagem de seus pontos advogando a tese de que a questão anulada não foi 
computada, conforme divulgado 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:
⇒ prova de português: questões de número 02, 05, 06, 08 e 09 (03 pontos cada = total 

15 pontos);
⇒ prova  de  Atualidades:  questões  de  número  11  e  14  (03  pontos  cada  = total  06 

pontos);
⇒ prova de Raciocínio Lógico: questões de número 16, 17, 18 e 20 (03 pontos cada = 

total 12 pontos);
⇒ prova específica: questões de número 21, 25, 27 e 28 (04 pontos cada = total 16 

pontos); 
      perfazendo um total de 49 pontos perdidos. Dessa forma, mantém-se o total de 51 
pontos, conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial.

Conforme o item 5.2.5 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.”

Ademais,  conforme  o  item  8.9  do  edital  “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.” Portanto, o recorrente não foi prejudicado 
com a anulação das questões.

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: GUARDA MUNICIPAL

Assunto:  Análise  do  Recurso  interposto  por  WALLAS  APARECIDO  DA  SILVA 
MATEUS

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: 
“Caberá interposição de recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da 
divulgação  do  gabarito  ou  dos  resultados,  excluindo-se  da  contagem  o  dia  da 
divulgação, contra as seguintes situações:
a.  elaboração de  questões  e  gabarito  das  provas  objetivas,  desde que devidamente  
demonstrado o erro material;
b. erros ou omissões na atribuição de pontos da prova objetiva;
c. erros ou omissões na atribuição na classificação.”

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 é soberana, tendo autonomia para alterar gabaritos,  anular questões,  
manter respostas, dentre outros.”

Em relação  ao questionamento  do candidato sobre o conteúdo do Anexo I  – 
Programa  de  Provas,  o(a)  candidato(a)  admite  que  consta  a  matéria  de  Raciocínio 
Lógico, para o cargo de Guarda Municipal, no Edital. Conforme o item 5.2.2: “A prova 



de Conhecimento Geral abrangerá os conteúdos de Língua Portuguesa, e Atualidades,  
para todos os cargos, ...  e de Raciocínio Lógico para os cargos  (Agente de Serviços  
Públicos/ Lavador, Assistente de Serviço Público/ Bombeiro Hidráulico, Assistente de  
Serviço  Público/  Eletricista,  Assistente  de  Serviço  Público/  Operador  de  Maquinas 
Pesadas,  Assistente  Administrativo,  Auxiliar  Secretaria  Educacional,  Guarda 
Municipal, Instrutor de Informática, Técnico em Informática, Técnico em Segurança do 
Trabalho e Motorista).”

Admitimos que no Anexo I – Programa de Provas, não está relacionado o cargo 
em questão. No entanto, ao relacionarmos os cargos a que se relacionam determinados 
conteúdos,  a  intenção  é  de  apenas  “facilitar”  a  localização  do  cargo,  por  parte  do 
candidato,  uma vez que todo o conteúdo está separado por nível de escolaridade.  O 
candidato deve observar atentamente as disposições do Edital,  que no caso,  prevê o 
conteúdo de Raciocínio Lógico como matéria a ser cobrada na prova de Conhecimentos 
Gerais.

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, ...” e que durante este 
período, ou até depois dele, não obtivemos quaisquer questionamentos de candidatos em 
relação  ao  ocorrido,  levando-nos  a  crer  que  não  havia  qualquer  mal  entendido  no 
conteúdo das provas objetivas.

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: GUARDA MUNICIPAL

Assunto: Análise dos Recursos interpostos por CRISTIELE LIMA PIO E JAQUELINI 
DE FÁTIMA 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 e 
Cadastro de Reserva para a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Edital nº. 002 de 
24/01/2012,  vem, através deste, fazer as análises 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) não explicitam a pretensão dos recursos.

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: 
“Caberá interposição de recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da 
divulgação  do  gabarito  ou  dos  resultados,  excluindo-se  da  contagem  o  dia  da 
divulgação, contra as seguintes situações:
a.  elaboração de  questões  e  gabarito  das  provas  objetivas,  desde que devidamente  
demonstrado o erro material;
b. erros ou omissões na atribuição de pontos da prova objetiva;
c. erros ou omissões na atribuição na classificação.”

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.”

 
Sendo assim, não resta-nos alternativa senão rejeitar os recursos.

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 EM ENFERMAGEM - PSF

Assunto: Análise do Recurso interposto por LUCIMAR ALVES FORZAN

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 recontagem de seus pontos, conforme divulgado 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:
⇒ prova de português: questões de número 02, 03, 05, 06, 08, 09 e 10 (03 pontos cada 

= total 21 pontos);
⇒ prova de Atualidades: questões de número 13, 14 e 15 (03 pontos cada = total 09 

pontos);
⇒ prova de Saúde Pública: questão de número 19 (03 pontos cada = total 03 pontos);
⇒ prova específica: questões de número 24, 25, 27, 28 e 30 (04 pontos cada = total 20 

pontos); 
      perfazendo um total de 53 pontos perdidos. Dessa forma, mantém-se o total de 47 
pontos, conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial, justificando a sua não 
aprovação.

Conforme o item 5.2.5 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.”

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: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PSF
Assunto: Análise do Recurso interposto por GISLAINE APARECIDA DOS SANTOS 

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 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 divulgação 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, 03, 05, 06, 07 e 08 (03 pontos cada 

= total 21 pontos);
⇒ prova  de  Atualidades:  questões  de  número  13  e  14  (03  pontos  cada  = total  06 

pontos);
⇒ prova de Saúde Pública: questões de número 16 e 20 (03 pontos cada = total 06 

pontos);
⇒ prova específica: questões de número 21, 24, 25, 27 e 29 (04 pontos cada = total 20 

pontos); 
      perfazendo um total de 53 pontos perdidos. Dessa forma, mantém-se o total de 47 
pontos, conforme divulgado e de acordo com o Gabarito Oficial.

Conforme o item 5.2.5 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.

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 EM ENFERMAGEM - PSF

Assunto:  Análise  do  Recurso  interposto  por  LUCINÉIA  ALVES  CAMPOS 
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 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 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 06, 08, 09 e 10 (03 pontos cada = total 12 

pontos);
⇒ prova de Atualidades: questão de número 12 (03 pontos).
⇒ prova específica: questões de número 22, 25 e 27 (04 pontos cada = total 12 pontos); 
      perfazendo um total de 27 pontos perdidos. Dessa forma, mantém-se o total de 73 
pontos, conforme divulgado e de acordo com o 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: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PSF

Assunto: Análise do Recurso interposto por WANDERSON JOSÉ DE ARAÚJO

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 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, 04, 06 e 10 (03 pontos cada = total 12 

pontos);
⇒ prova de atualidades: questões de número 12, 13 e 14 (03 pontos cada = total 09 

pontos);
⇒ prova específica: questões de número 21, 23, 26, 27, 28 e 30 (04 pontos cada = total 

24 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.

Por fim, 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: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PSF

Assunto: Análise do Recurso interposto por SIMONE DA SILVA 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) 
não explicita a pretensão do recurso.

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: 
“Caberá interposição de recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da 
divulgação  do  gabarito  ou  dos  resultados,  excluindo-se  da  contagem  o  dia  da 
divulgação, contra as seguintes situações:
a.  elaboração de  questões  e  gabarito  das  provas  objetivas,  desde que devidamente  
demonstrado o erro material;
b. erros ou omissões na atribuição de pontos da prova objetiva;
c. erros ou omissões na atribuição na classificação.”

Sendo assim, não resta-nos alternativa senão rejeitar o recurso.

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 


