
 
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 
SEGUNDA ETAPA      

CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA EDUCACIONAL

Assunto: Análise do Recurso interposto por MARLEI FINOCHIO 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 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 Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado,  o(a) candidato(a) 
solicita nova análise dos títulos apresentados, uma vez que os pontos da prova de títulos 
não foram computados, conforme divulgado pela Comissão Organizadora do Concurso. 
 Verificou-se que o(a) candidato(a) tem razão no que argüiu, pois, de acordo com 
a documentação apresentada,  o recorrente  tem direito  a 03 (três)  pontos na segunda 
etapa, tendo como resultado final 79 (setenta e nove) pontos.

Esclarecemos que a documentação está de acordo com as exigências do Edital e 
que houve erro de digitação  no nº  de sua inscrição,  de 000791 para 000792. Desta 
forma,  a  pontuação  foi  equivocadamente  atribuída  ao  candidato  de  nº  000792  e, 
consequentemente, erro na divulgação do resultado.

Sendo assim, somos pelo deferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 20 de junho 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 
SEGUNDA ETAPA      

CARGO: ENFERMEIRO – PSF

Assunto: Análise do Recurso interposto por ANA CLÁUDIA BARBOSA HONÓRIO 
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 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 Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado,  o(a) candidato(a) 
solicita nova análise dos títulos apresentados, uma vez que os pontos da prova de títulos 
não foram computados, conforme divulgado pela Comissão Organizadora do Concurso. 

As disposições editalícias atinentes à prova de títulos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos.  Conforme preconiza o item 5.3.4.13 do 
Edital:  “Quando a documentação estiver relacionada a certificados ou diplomas de 
cursos de pós-graduação em nível de especialização, estes deverão ser apresentados  
mediante cópia - frente e verso - devidamente autenticada em cartório, com a expressa 
indicação da carga horária, conforme disposto no Anexo IV deste Edital.”

A documentação apresentada pela recorrente, datada de 07 de maio de 2012, não 
informa  a  carga  horária  do  curso  de  Pós-Graduação.  Não  pode  a  Organização  do 
concurso conferir à candidata pontuação, uma vez que a documentação não cumpre as 
exigências do Edital, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia.

Isto posto, a Banca Examinadora decide pela manutenção dos pontos conferidos 
à recorrente.
 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 20 de junho 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 
SEGUNDA ETAPA      

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I

Assunto: Análise do Recurso interposto por ROSA MARIA FIGUEIREDO 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 Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado,  o(a) candidato(a) 
solicita análise de sua classificação e da classificação do(a) candidato(a) de nº 000408, 
conforme divulgado pela Comissão Organizadora do Concurso. 

Verificou-se que o(a) candidato(a) tem razão no que argüiu, pois, de acordo com 
os itens 7.1.2 e 7.2 do Edital,  que tratam dos critérios de desempate, o(a) recorrente 
possui maior pontuação no conteúdo de Língua Portuguesa da prova de Conhecimentos 
Gerais, passando para a 10ª (décima) colocação e o(a) candidato(a) de nº 000408 para a 
11ª (décima primeira) colocação.

Esclarecemos que o erro apurado foi ocasionado pelo sistema de apuração de 
resultados  que  reconheceu  equivocadamente  o  número  zero  como  uma  variável  de 
desempate,  classificando melhor  todos  os  candidatos  que apresentaram títulos  e  que 
obtiveram a nota zero em detrimento dos candidatos que não apresentaram títulos, mas 
que empataram com esses candidatos na primeira etapa.

 
Sendo assim, somos pelo deferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 20 de junho 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 
SEGUNDA ETAPA      

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I

Assunto:  Análise  do  Recurso  interposto  por  DILMARA  OLIVEIRA  PARAVIZO 
CLAUDINO

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 Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado,  o(a) candidato(a) 
postulou, em síntese, a revisão da pontuação de sua prova de títulos alegando que teria 
10 (dez) pontos e não 09 (nove),  conforme divulgado pela Comissão Organizadora do 
Concurso. 

As disposições editalícias atinentes à prova de títulos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos.  Conforme preconiza o item 5.3.4.13 do 
Edital:  “Quando a documentação estiver relacionada a certificados ou diplomas de  
cursos de pós-graduação em nível de especialização, estes deverão ser apresentados  
mediante cópia - frente e verso - devidamente autenticada em cartório, com a expressa 
indicação da carga horária, conforme disposto no Anexo IV deste Edital.” 

Ainda sobre as disposições do Edital e seu Anexo IV – Critérios para Avaliação 
da Prova de Títulos, item 1: “Curso de pós-graduação lato sensu concluído, com carga 
horária mínima de 360 horas.”

A documentação apresentada pelo(a) candidato(a) refere-se a:
- certificado de especialização: Pós-Graduação Lato Sensu: Metodologias Inova-

doras Aplicadas à Educação – carga horária de 540 horas => 03 (três) pontos;
-  certificado de  especialização:  Pós-Graduação  Lato Sensu:  Psicopedagogia  – 

carga horária de 360 horas => 03 (três) pontos;
- certificado de Especialização: Pós-Graduação Lato Sensu: Educação Inclusiva 

e Especial – carga horária de 360 horas => 03 (três) pontos; e



- certificado de Aperfeiçoamento em nível de Pós-Graduação em Psicopedago-
gia Módulo Clínico – carga horária de 240 horas => não pontuado por não atingir a car-
ga horária mínima.

Os demais documentos enviados pela candidata não foram pontuados, pois não 
se referem a títulos de Especialização – Pós-Graduação Lato Sensu.

Isto posto, a Banca Examinadora decide pela manutenção dos pontos conferidos 
à recorrente, ratificando os resultados preliminares divulgado.
 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 20 de junho 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 
SEGUNDA ETAPA      

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I

Assunto:  Análise  do  Recurso  interposto  por  DANIELA  APARECIDA  PROQUE 
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 Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado,  o(a) candidato(a) 
solicita a revisão da documentação apresentada para a prova de títulos, advogando a tese 
de que teria a pontuação relativa ao título de especialização, ou seja, 03 (três) pontos. 

As disposições editalícias atinentes à prova de títulos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos.  Conforme preconiza o item 5.3.4.16 do 
Edital: “Em caso de alteração do nome civil do candidato (seja por retificação ou com-
plementação), por motivo de casamento ou outro estado civil, o candidato deverá en-
viar, junto com os títulos, cópia do documento oficial que comprove a alteração.”

De acordo com a documentação apresentada o nome constante no certificado de 
especialização, não confere com o nome do(a) candidato(a) e sua inscrição. Não pode a 
Organização do concurso conferir à candidata pontuação, uma vez que a documentação 
não cumpre as exigências do Edital, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da 
isonomia.

Isto posto, a Banca Examinadora decide pela ratificação do resultado, conforme 
divulgado pela Comissão Organizadora

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 20 de junho 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 
SEGUNDA ETAPA      

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I

Assunto:  Análise  dos  Recursos  interpostos  por  EUNICE  DAS  DORES  PEREIRA 
ALMEIDA,  FERNANDA  DENISE  DE SOUZA,  FLÁVIA  DA  SILVA,  JULIANA 
APARECIDA DO NORTE VIEIRA E NELMA DAS DORES MOREIRA

Senhores(as) 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 Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando  minuciosamente  o  mérito  dos  recursos  impetrados,  os(as) 
candidatos(as) informam que estão encaminhando a documentação relativa à prova de 
títulos, relativa à segunda etapa do Concurso. 

 As disposições editalícias atinentes à prova de títulos são condições lineares que 
devem ser acatadas  por todos os  candidatos.  Conforme preconiza  o item 5.3.4.3 do 
edital: “A documentação para a Prova de Títulos deverá ser enviada, nos dias 21 a 23 
de maio de 2012, pelos Correios, por meio do serviço de SEDEX (com custos por conta  
do candidato),  para o seguinte endereço: Caixa Postal 71 – CEP 36307-970 – São 
João  del-Rei  –  MG,  ou  entregue  diretamente  nos  horários  e  locais  das  inscrições  
presenciais,  conforme disposto  no  subitem 4.1.2.1.  E  dispensável  o  instrumento  de  
procuração.”

O item 5.3.4.8 do Edital  prevê:  “Não serão aceitos títulos entregues fora do 
prazo, por fax, por internet ou por qualquer outra forma não prevista neste Edital.”

Outrossim, o Anexo IV do Edital – Critérios para Avaliação da Prova de Títulos, 
estabelece quais são os documentos válidos para esta etapa: 1.  Curso de pós-graduação 



lato sensu concluído, com carga horária mínima de 360 horas; 2. Curso de pós-gra-
duação stricto sensu concluído – Mestrado; e 3. Curso de pós-graduação stricto sensu 
concluído – Doutorado.

Sendo assim, o envio da documentação é intempestivo por se tratar de envio fora 
do prazo.

São João del-Rei, 20 de junho 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 
SEGUNDA ETAPA      

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I

Assunto: Análise do Recurso interposto por CAMILA APARECIDA LACERDA

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 Segunda 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, 20 de junho 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 
SEGUNDA ETAPA      

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Assunto: Análise do Recurso interposto por MARTA MARIA MIRANDA

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 Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado,  o(a) candidato(a) 
solicita análise de sua classificação e da classificação do(a) candidato(a) de nº 000827, 
conforme divulgado pela Comissão Organizadora do Concurso. 

Verificou-se que o(a) candidato(a) tem razão no que argüiu, pois, de acordo com 
os itens 7.1.2 e 7.2 do Edital,  que tratam dos critérios de desempate, o(a) recorrente 
possui maior pontuação no conteúdo de Língua Portuguesa da prova de Conhecimentos 
Gerais, passando para a 3ª (terceira) colocação e o(a) candidato(a) de nº 000827 para a 
4ª (quarta) colocação.  

Esclarecemos que o erro apurado foi ocasionado pelo sistema de apuração de 
resultados  que  reconheceu  equivocadamente  o  número  zero  como  uma  variável  de 
desempate,  classificando melhor  todos  os  candidatos  que apresentaram títulos  e  que 
obtiveram a nota zero em detrimento dos candidatos que não apresentaram títulos, mas 
que empataram com esses candidatos na primeira etapa.

Sendo assim, somos pelo deferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 20 de junho 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 
SEGUNDA ETAPA

CARGO: ODONTÓLOGO - PSF

Assunto:  Análise  dos  Recursos  interpostos  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 dos recursos interpostos por V. Sª, contra 
o Resultado Preliminar da Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito dos recursos impetrados, o(a) candidato(a) 
questiona uma das questões da prova objetiva.

As  disposições  editalícias  atinentes  aos  Recursos  são  condições  lineares  que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. Conforme preconiza o item 8.4 do edital: 
“Caberá interposição de recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da  
divulgação  do  gabarito  ou  dos  resultados,  excluindo-se  da  contagem  o  dia  da 
divulgação, ... “

O prazo para interposição de recurso findou em 09 de maio de 2012. Recursos 
intempestivos.

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

São João del-Rei, 20 de junho 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 
SEGUNDA ETAPA

CARGO: SUPERVISOR ESCOLAR

Assunto: Análise do Recurso interposto por SIMONE SILVA 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 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 Segunda Etapa.

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

solicita análise de sua classificação e da classificação do(a) candidato(a) de nº 000733, 
conforme divulgado pela Comissão Organizadora do Concurso. 

Verificou-se que o(a) candidato(a) não tem razão no que argüiu, pois, de acordo 
com o item 7.2 que tratam dos critérios de desempate para os cargos com duas etapas, e 
mais especificamente o item 7.2.2.2 do Edital: “Em caso de empate no resultado final,  
serão utilizados os seguintes critérios para desempate, obedecendo a seguinte ordem, o  
candidato que:
7.2.2.1 possuir mais de sessenta anos; (não é o caso dos(as) candidatos(as))
7.2.2.2  obtiver  maior  pontuação  na  Segunda  Etapa,  quando  for  o  caso;  (o(a) 
candidato(a) de nº 000733 apresentou documentação pertinente à prova de títulos – se-
gunda etapa do Concurso)
7.2.2.3 obtiver maior pontuação na Primeira Etapa, respeitada a classificação de acor-
do com o disposto no subitem 7.1.2;
7.2.2.4 for mais velho;
7.2.2.5  sorteio  a  ser  agendado  pela  FAUF,  com  a  presença  dos  candidatos 
envolvidos.”

Desta  forma,  fica  mantido  o  resultado  conforme  divulgado  pela  Comissão 
Organizadora.

Isto posto, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 20 de junho 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 
SEGUNDA ETAPA      

CARGO: SUPERVISOR ESCOLAR

Assunto: Análise do Recurso interposto por ANA MARIA DAMASCENO

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 Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado,  o(a) candidato(a) 
solicita a revisão da documentação apresentada para a prova de títulos. 

As disposições editalícias atinentes à prova de títulos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos.  Conforme preconiza o item 5.3.4.16 do 
Edital: “Em caso de alteração do nome civil do candidato (seja por retificação ou com-
plementação), por motivo de casamento ou outro estado civil, o candidato deverá en-
viar, junto com os títulos, cópia do documento oficial que comprove a alteração.”

Não foi atribuída pontuação à candidata, pois, de acordo com a documentação 
apresentada o nome constante no certificado de especialização, não confere com o nome 
da candidata e sua inscrição. Não pode a Organização do concurso conferir à candidata 
pontuação, uma vez que a documentação está em desacordo com as especificações do 
edital, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia.

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 20 de junho 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 
SEGUNDA ETAPA      

CARGO: SUPERVISOR ESCOLAR

Assunto: Análise do Recurso interposto por SIMONE APARECIDA 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 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 Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado,  o(a) candidato(a) 
solicita revisão da documentação encaminhada relativa à prova de títulos e a análise do 
Edital em relação ao requisito mínimo do cargo de Supervisor Escolar, conforme quadro 
I do Edital. 

 As disposições editalícias atinentes à prova de títulos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos.  Conforme preconiza o item 5.3.4.18 do 
Edital:  “As certidões ou declarações de conclusão dos cursos mencionados no Anexo  
IV deste Edital referem-se a cursos comprovadamente concluídos.”

Ainda sobre as cláusulas editalícias: item 5.3.4.20 “... Para os cursos de espe-
cialização,  caso o candidato  ainda não detenha a posse  de seu certificado,  deverá 
apresentar em seu lugar comprovante da entrega definitiva da monografia  acompa-
nhada da declaração do coordenador do curso ratificando que não há pendências.”

Não  foi  atribuída  pontuação  à  candidata,  pois,  de  acordo  com  a  declaração 
apresentada, a mesma não concluiu o referido curso. O documento apresentado tem o 
seguinte  texto:  “Declaro,  para  os  devidos  fins,  que  Simone  Aparecida  de  Faria  
Oliveira,  portadora  do  RG  nº  ...  ,está  atualmente  matriculada  no  curso  de  Pós 
Graduação Lato Sensu em ...”, com data de 16 de maio de 2012, ou seja, o curso não 
foi concluído.  Não pode a Organização do concurso conferir  à candidata  pontuação, 
uma vez que a documentação está em desacordo com as especificações do edital, sob 
pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia.

A recorrente questiona os requisitos de escolaridade exigidos no edital para o 
cargo  em  questão.  Porém,  o  item  8.2  do  Edital  preconiza:  “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, conforme disposto no subitem 4.1.1  
deste Edital.” O prazo para interposição de recurso contra os termos do Edital findou 
em 09 de março de 2012. Recurso intempestivo.

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 20 de junho 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 
SEGUNDA ETAPA      

CARGO: SUPERVISOR ESCOLAR

Assunto:  Análise  dos  Recursos  interpostos  por  MÁRCIA  VILELA  BARBOSA 
JUNQUEIRA,  MARIA  MADALENA  DE  OLIVEIRA  PEREIRA, 
NATÁLIA VIEIRA FONSECA PIMENTA,  SÔNIA MARIA MOREIRA 
AVELAR E TERESA CANDIDA SOUSA DE JESUS LIMA.

Senhores(as) 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 Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando  minuciosamente  o  mérito  dos  recursos  impetrados,  os(as) 
candidatos(as) solicitam a análise do Edital em relação ao requisito mínimo do cargo de 
Supervisor Escolar, conforme quadro I do Edital. 

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,  conforme  
disposto no subitem 4.1.1 deste Edital.” O prazo para interposição de recurso contra os 
termos do Edital findou em 09 de março de 2012. Recurso intempestivo.

Sendo assim, somos pelo indeferimento dos recursos ora analisados.

São João del-Rei, 20 de junho de 2012.

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES
Presidente

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


