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JULGAMENTO DE RECURSO  

O Instituto Mineiro Educar & Sorrir, torna público o julgamento de recursos referente ao 

resultado/pontuação divulgado em 10/06/2021, referente ao Processo Seletivo da 

Prefeitura Municipal de Leme do Prado/MG – Edital 001/2021, conforme a seguir: 

 

01) Alana Gomes Barroso – nº de Inscrição 1721 – Vaga: 31 – Técnico de Bolsa Família  

 

Pontuação retificada para 80 pontos, sendo 30 pontos em Língua Portuguesa, tendo 

acertado 06 questões e errado 04 (sendo as questões 01, 04, 05 e 08, tendo em vista que 

estas questões não foram marcadas no gabarito); e 50 pontos em Conhecimentos 

Específicos. Retificando-se assim a nota da candidata para 80 pontos, conforme gabarito 

disponibilizado na área do candidato. 

RECURSO DEFERIDO 

 

02) Carolina Castro e Silva – nº de Inscrição 2089 – Vaga: 29 - Psicólogo 

 

Candidata alcançou 30 pontos em Língua Portuguesa, tendo acertado 06 questões e 

errado 04 (sendo as questões: 04, 05, 06 e 09 incorretas); e 45 pontos em 

Conhecimentos Específicos, tendo ela acertado 09 questões e errado 01 (sendo a 

questão: 19). Mantendo assim, sua pontuação total de 75 pontos, conforme gabarito 

disponibilizado na área do candidato. 

RECURSO INDEFERIDO. 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

03) Diane Gomes Pinheiro – nº de Inscrição 1940 – Vaga: 12 – Facilitador Social 

 

Candidata alcançou 30 pontos em Língua Portuguesa, tendo acertado 06 questões e 

errado 04 (sendo as questões: 04, 05, 06 e 09 incorretas); e 45 pontos em 

Conhecimentos Específicos, tendo ela acertado 09 questões e errado 01 (sendo a 

questão: 20). Mantendo assim, sua pontuação total de 75 pontos, conforme gabarito 

disponibilizado na área do candidato. 

Conforme o Edital, Item 8.1: 

8.1. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, serão adotados os seguintes critérios para o 

desempate, aplicados sucessivamente:  

a) O candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme o parágrafo único do art. 27 da 

Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 – o Estatuto do Idoso. Persistindo o empate, o desempate 

beneficiará o candidato que, sucessivamente:  

b) Entre os maiores de 60 (sessenta) anos, seja o mais idoso;  

c) Obtiver maior aproveitamento na prova de Conhecimentos Específicos;  

d) Obtiver maior aproveitamento na prova de Língua Portuguesa;  

e) Com fulcro na Lei Municipal 407/2014 Capítulo IX, Art. 29 §1º, o participante com maior tempo de 

serviço na área pretendida;  

f) Persistindo o empate será dada preferência ao candidato de idade mais elevada, considerando ano, mês 

e dia de nascimento. 

Como descrito a cima, ao se persistir um empate em todas as notas, quem ficará superior 

é a pessoa com a idade mais elevada, na qual foi o caso, tendo em vista que a candidata 

em análise e sua concorrente alcançaram as mesmas notas, em Língua Portuguesa e em 

Conhecimentos Específicos, fazendo assim que o desempate seja feito através da idade. 

A candidata em análise nasceu em 1990, enquanto sua concorrente nasceu em 1984, 

fazendo assim que sua concorrente fique com a classificação superior. 

  

RECURSO INDEFERIDO. 
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04) Elisane de Sousa Brito – nº de Inscrição 1832 – Vaga: 02 – Assistente Social 

 

Candidata alcançou 40 pontos em Língua Portuguesa, tendo acertado 08 questões e 

errado 02 (sendo as questões: 04 e 09 incorretas); e 20 pontos em Conhecimentos 

Específicos, tendo ela acertado 04 questões e errado 06 (sendo as questões: 11, 12, 15, 

16, 19 e 20). Mantendo assim, sua pontuação total de 60 pontos, conforme gabarito 

disponibilizado na área do candidato. 

Conforme Edital, Item 6.7:  

6.7. Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do total de 

pontos das provas inerentes às vagas especificados no ANEXO III deste Edital.  

6.7.1. Será reprovado/desclassificado o candidato que zerar qualquer prova ou não obtiver 50% (cinquenta 

por cento) dos pontos na prova de Conhecimentos Específicos, ou Língua Portuguesa caso não haja a prova 

de Conhecimentos Específicos no cargo. 

O candidato que não alcançar 50% em Conhecimentos Específicos será 

reprovado/desclassificado. Tendo em vista que a Prova de Conhecimentos Específicos 

tinha um valor total de 50 pontos, seria obrigatório o candidato alcançar uma nota mínima 

de 25 pontos, que não foi o caso da candidata em análise. 

 

RECURSO INDEFERIDO. 

 

05) Fabiana de Assis Rodrigues – nº de Inscrição 1976 – Vaga: 31 – Técnico de Bolsa 

Família 

 

Candidata alcançou 40 pontos em Língua Portuguesa, tendo acertado 08 questões e 

errado 02 (sendo as questões: 05 e 08 incorretas); e 40 pontos em Conhecimentos 

Específicos, tendo ela acertado 08 questões e errado 01 (sendo as questões: 14 e 20). 

Mantendo assim, sua pontuação total de 80 pontos, conforme gabarito disponibilizado na 

área do candidato. 

Conforme o Edital, Item 8.1: 
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8.1. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, serão adotados os seguintes critérios para o 

desempate, aplicados sucessivamente:  

a) O candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme o parágrafo único do art. 27 da 

Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 – o Estatuto do Idoso. Persistindo o empate, o desempate 

beneficiará o candidato que, sucessivamente: 

b) Entre os maiores de 60 (sessenta) anos, seja o mais idoso; 

c) Obtiver maior aproveitamento na prova de Conhecimentos Específicos; 

d) Obtiver maior aproveitamento na prova de Língua Portuguesa; 

e) Com fulcro na Lei Municipal 407/2014 Capítulo IX, Art. 29 §1º, o participante com maior tempo de 

serviço na área pretendida; 

f) Persistindo o empate será dada preferência ao candidato de idade mais elevada, considerando ano, mês 

e dia de nascimento. 

 

O candidato denominado Marques Vinícius Lopes Cordeiro, ficou em uma posição 

superior perante a candidata solicitante do recurso, pois o mesmo alcançou uma 

pontuação superior em Conhecimentos Específicos. Tendo em vista que as notas finais 

de ambos foram às mesmas, utiliza-se os critérios de desempate disponível no Edital, 

item 8.1, conforme acima.  

 

RECURSO INDEFERIDO 

 

06) Jailson Martins Evangelista – nº de Inscrição 1786 – Vaga: Instrutor de Violão  

 

Candidato alcançou 35 pontos em Língua Portuguesa, tendo acertado 07 questões e 

errado 03 (sendo as questões: 01, 07 e 10 incorretas); e 40 pontos em Conhecimentos 

Específicos, tendo ela acertado 08 questões e errado 02 (sendo as questões: 12 e 20 

incorretas), tendo em vista que a questão número 20 no gabarito do candidato foi 

marcado mais de uma opção fazendo assim que a questão seja anulada. Mantendo 

assim, sua pontuação total de 75 pontos, conforme gabarito disponibilizado na área do 

candidato. 

 

RECURSO INDEFERIDO. 
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07) Marcos José Batista Marcos – nº de Inscrição 1882  – Vaga: Motorista III  

 

Candidato alcançou 30 pontos em Língua Portuguesa, tendo acertado 06 questões e 

errado 04 (sendo as questões: 03, 05, 07 e 10 incorretas); e 30 pontos em 

Conhecimentos Específicos, tendo ela acertado 06 questões e errado 04 (sendo as 

questões: 12, 14, 16, e 19 incorretas). Mantendo assim, sua pontuação total de 60 pontos, 

conforme gabarito disponibilizado na área do candidato. 

 

RECURSO INDEFERIDO. 

 

Belo Horizonte, 14 de Junho de 2021 
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