PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais
________________________________________________________________________

RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO
Processo Seletivo Edital N.º002/2018
Recorrido: Comissão Examinadora
Recorrente: Ana Paula Ribeiro Queiroz
Razões do Recurso: Trata-se de Recurso Adminidtrativo apresentado pela candidata ANA PAULA
RIBEIRO QUEIROZ, Ficha de Inscrição n.º 008, postulante a uma vaga para a função de Cirurgião
Dentista do Programa de Saúde Bucal da Família – PSBF - CD, classificada provisoriamente em 4º
lugar, com 115 pontos, foi reclassicada para 5º lugar com 60 pontos. Reitera inconformidade com a sua
classificação em relação aos candidados que se classificaram em 1º e 2º lugares, contudo sem apresentar
fatos novos. Solicita informações a respeito da desconsideração de pontos da pós-graduação outrora
concedido. Ao final requer seja reconsiderada a nota referente a pós-graduação, bem como a correção do
julgamento das notas.
Resposta: Indeferido. Insurge-se a candidata, novamente quanto a classificação dos 1º e 2º colocados do
Processo Seletivo 002/2018, sem contudo apresentar fatos novos, razão pela qual fica mantida a decisão
pelos mesmos fundamentos proferidos quando do primeiro recurso.
No que tange a revisão da pontuação da recorrente, a Comissão equivocou-se quando da análise da
declaração de pós-graduação apresentada pela candidata. Após a fase recursal, foram reapreciados todos
os títulos apresentados, oprtunidade em que constatou-se que a candidata, ora recorrente, não concluiu o
seu curso de pós-graduação, estando pendente a apresentação da monografia. Daí porque não faz jus a
obtenção dos pontos relativos a curso de pós-graduação latu sensu. Saliente-que nos termos do item 9.4
do Edital “o resultado definitivo ainda que homologado, poderá ser revisto de ofício pela Administração
Pública, desde que fundamentado quando constatado erro material e/ou de análise dos documentos
apresentados”.

São José da Barra, 27 de agosto de 2018
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Membro da Comissão Examinadora

Marilane Lara da S. Souza
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Membro da Comissão Examinadora
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