
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO

EDITAL Nº. 006, DE 18/05/2011

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS:   RESULTADO PRELIMINAR DA   
PRIMEIRA ETAPA      

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/ FAXINEIRO(A)

Assunto:  Análise  do  Recurso  interposto  por  MARIA  CAROLINA  MONTEIRO 
GUEDES

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 do 
Governo do Município de Ouro Branco, Edital  nº.  006 de 18/05/2011,  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, 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

DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO
EDITAL Nº. 006, DE 18/05/2011

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS:   RESULTADO PRELIMINAR DA   
PRIMEIRA ETAPA      

CARGO: SERVENTE ESCOLAR

Assunto:  Análise  do  Recurso  interposto  por  GISLAINE  RESENDE  OLIVEIRA 
VIANA

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 do 
Governo do Município de Ouro Branco, Edital  nº.  006 de 18/05/2011,  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 uma vez que, o(a) candidato(a) é 
Portador(a) de Necessidades Especiais.

 Conforme prevê o inc. VIII do art. 37 da Constituição Federal de 1988, em todos 
os concursos destinados ao ingresso de pessoal na Administração Pública haverá reserva 
de vagas destinadas às pessoas com necessidades especiais, bem como os critérios de 
sua admissão. Nesse sentido, o edital deve conter cláusula que estabeleça o percentual 
de vagas reservadas e tal imposição constitucional foi amparada no item 1.1.2 do edital 
do concurso público de Ouro Branco.

No entanto,  este percentual previsto como reserva para deficientes deverá ser 
aplicado  sobre  o  quantitativo  de  vagas  oferecidas  para  cada  cargo,  conforme 
entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e Jurisprudência do 
STF, que seguem abaixo:

Edital  de  concurso  público.  Reserva  de  vagas  para 
deficientes  físicos.  “O  (edital)  (…)  estabelece:  '  (…)  a 



cada cinquenta contratações  – quarenta e nove serão de 
candidatos  aprovados  na  lista  geral  e  uma  será  de 
candidato da lista especial. ' Cumpre observar que se faz 
necessária  a  retificação  deste  item,  uma  vez  que  o 
percentual fixado deve ser para cada cargo discriminado e 
não para lista geral. Percusando o tema na Jurisprudência, 
constata-se que os Tribunais têm assumido postura atenta 
e  vigilante  no  cumprimento  do  comando  constitucional 
insculpido no art. 37, VIII (da CR-88), segundo o qual a 
lei  reservará  percentual  dos  cargos  e  empregos  para  as 
pessoas portadores de deficiência, definindo, também, os 
critérios de sua admissão. Para dar atendimento aos seios 
oriundos do principio da igualdade, cabe à Administração 
fixar  nos  editais  de  concurso  público  o  percentual  das 
vagas para cada cargo destinado aos portadores, sob pena 
de ineficácia do dispositivo.” (Edital de concurso público 
n.  772.034.  Rel.  Conselheiro  Eduardo  Carone  Costa. 
Sessão do dia 26-02-2009).

“CONCURSO  PÚBLICO  –  CANDIDATOS  – 
TRATAMENTO  IGUALITÁRIO.   A  regra  é  a 
participação  dos  candidatos,  no  concurso  público,  em 
igualdade  de  condições.  CONCURSO  PÚBLICO  – 
RESERVA  DE  VAGAS  –  PORTADOR  DE 
DEFICIÊNCIA  –  DISCIPLINA  E  VIABILIDADE.  Por 
encerrar exceção,  a reserva de vagas para portadores de 
deficiência  faz-se  nos  limites  da  lei  e  na  medida  da 
viabilidade  consideradas  as  existentes,  afastada  a 
possibilidade de, mediante arredondamento, majorarem-se 
as percentuais mínima e máxima previstas” (MS 26.310, 
Rel.  Min.  Marco  Aurélio,  Tribunal  Pleno,  DJE  31-10-
2007).

 

Não houve violação a dispositivos constitucionais uma vez que o edital prevê 
claramente a reserva de vagas aos portadores de necessidades especiais. A interpretação 
do texto constitucional deve preservar a premissa de que a regra geral é o tratamento 
igualitário,  consubstanciando exceção a separação de vagas para um certo segmento. 
Conforme  decisão  no  Mandado  de  Segurança  acima  referido:  “A  eficácia  do  que 
versado no art. 37, VIII, da Constituição Federal pressupõe campo propício a ter-se,  
com a incidência do percentual concernente à reserva para portadores de deficiência  
sobre cargos  e  empregos públicos  previstos  em lei,  resultado a desaguar em certo  



número de vagas, e isso não ocorre quando existentes apenas duas. Daí concluir pela 
improcedência  do  inconformismo  retratado  na  inicia,  razão  pela  qual  indeferir  a  
ordem.”

A candidata, ao se inscrever para o cargo de servente escolar, cujas vagas são 
inexistentes, apenas terá o direito à convocação caso surja número de vagas suficientes à 
sua  nomeação,  respeitada  a  colocação  de  outros  candidatos  bem  como  as  regras 
estabelecidas  no  edital  para  convocação  dos  candidatos  portadores  de  necessidades 
especiais.

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 


