
 
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: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Assunto: Análise dos Recursos interpostos por LUCAS OLIVEIRA DE 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 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) 
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 01, 06 e 09 (03 pontos cada = total 09 

pontos);
⇒ prova de Raciocínio Lógico: questões de número 17e 18 (03 pontos cada = total 06 

pontos);
⇒ prova específica: questões de número 23, 25, 27 e 28 (04 pontos cada = total 16 

pontos); 
      perfazendo um total de 31 pontos perdidos. Dessa forma, mantém-se o total de 69 
pontos, conforme divulgado.

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, 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: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Assunto: Análise do Recurso interposto por MARLENE C. RAMOS

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: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Assunto: Análise dos Recursos interpostos por PATRICIA ROBERTA DAS MERCES 
RESENDE E LIDIANE APARECIDA ROCHA

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 dos recursos impetrados, os(as) candidatos 
(as)  postularam,  em síntese,  nova  análise  do  Gabarito  Oficial,  publicado  em 26 de 
setembro de 2011.
 
 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, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 02 
(dois)  dias  úteis  contados  a  partir  da  divulgação do gabarito.  O gabarito  oficial  foi 
divulgado no dia 26 de setembro de 2011 e o prazo para interposição de recursos com o 
intuito de abordar as questões veiculadas nos recursos findaram no dia 28 de setembro 
de 2011. Desta forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo.

Ademais,  o  item 8.13 preconiza:  “A Banca Examinadora é  soberana,  tendo 
autonomia para alterar gabaritos, anular questões, manter respostas, dentre outros.”

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 



 
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: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Assunto: Análise dos Recursos interpostos por REGIANE DE JESUS LEONCIO

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 dos recursos impetrados, o(a) candidato 
(a) postulou, em síntese, nova análise do Gabarito Oficial, publicado em 26 de setembro 
de 2011. 

 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, o 
prazo para interposição dos recursos relativos ao gabarito das provas objetivas é de 02 
(dois)  dias  úteis  contados  a  partir  da  divulgação do gabarito.  O gabarito  oficial  foi 
divulgado no dia 26 de setembro e o prazo para interposição de recursos com o intuito 
de abordar as questões veiculadas nos recursos findaram no dia 28 de setembro. Desta 
forma, o pedido de nova análise do gabarito é intempestivo.

Ademais,  o  item 8.13 preconiza:  “A Banca Examinadora é  soberana,  tendo 
autonomia para alterar gabaritos, anular questões, manter respostas, dentre outros.”

Cabe-nos destacar, que 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, a recorrente não foi prejudicada 
com a anulação das questões.

Quanto ao questionamento  da classificação,  verificou-se que a candidata  não 
tem razão no que argüiu, pois, de acordo com seu gabarito (cuja cópia segue anexa ao 
e-mail), a mesma errou as seguintes questões:



⇒ prova de português: questões de número 01, 02, 05, 06, 09 e 10 (03 pontos cada = 
total 18 pontos);

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

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

⇒ prova específica: questões de número 23, 26 e 28 (04 pontos cada = total 12 pontos); 
      perfazendo um total de 45 pontos perdidos. Dessa forma, mantém-se o total de 55 
pontos, conforme divulgado.

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.”

A candidata contabilizou 27 dos 60 pontos da prova de Conhecimentos Gerais 
justificando a não-classificação da mesma.

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 



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: ASSISTENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES

Assunto: Análise do Recurso interposto por EDINEIA DE ALMEIDA 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 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) 
solicita recontagem de seus pontos, pois, não concorda com o resultado 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 09 e 10 (03 pontos cada = total 6 pontos);
⇒ prova de Raciocínio Lógico: questões de número 16 e 18 (03 pontos cada = total 06 

pontos);
⇒ prova específica: questão de número 22 (04 pontos); 
      perfazendo um total de 16 pontos perdidos. Dessa forma, mantém-se o total de 84 
pontos, conforme divulgado.

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 



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: MONITOR DE CRECHE

Assunto: Análise do Recurso interposto por GISELE NEVES 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 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) 
solicita recontagem de seus pontos advogando a tese de que fez 58 pontos e não 52 
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, 04, 05, 07, 09 e 10 (03 pontos cada 

= total 21 pontos);
⇒ prova de Atualidades: questões de número 11, 13 e 14 (03 pontos cada = total 09 

pontos);
⇒ prova de Raciocínio Lógico: questões de número 17 e 18 (03 pontos cada = total 06 

pontos);
⇒ prova específica: questões de número 24, 27 e 28 (04 pontos cada = total 12 pontos); 
      perfazendo um total de 48 pontos perdidos. Dessa forma, mantém-se o total de 52 
pontos, conforme divulgado.

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 



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: PROFESSOR I

Assunto:  Análise  do  Recurso  interposto  por  APARECIDA  MARTA  DE  MELO 
GONÇALVES

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) 
solicita recontagem de seus pontos, advogando a tese de que fez 84 pontos e não 82 
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, 04, 05, 09 e 10 (03 pontos cada = total 

15 pontos);
⇒ prova de Atualidades: questão de número 13 (03 pontos);
      perfazendo um total de 18 pontos perdidos. Dessa forma, mantém-se o total de 82 
pontos, conforme divulgado.

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 



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: PROFESSOR I

Assunto: Análise do Recurso interposto por MARLI APARECIDA DE MOURA

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) 
solicita recontagem de seus pontos, pois não concorda com a classificação, conforme 
divulgado pela Comissão Organizadora do Concurso.

⇒ prova de português: questões de número 02, 03 e 04 (03 pontos cada = total 09 
pontos);

⇒ prova de Atualidades: questões de número 11, 13 e 14 (03 pontos cada = total 09 
pontos);

⇒ prova de Raciocínio Lógico: questões de número 18 e 19 (03 pontos cada = total 06 
pontos);

⇒ prova específica: questões de número 24, 26 e 27 (04 pontos cada = total 12 pontos); 
      perfazendo um total de 36 pontos perdidos. Dessa forma, mantém-se o total de 64 
pontos, conforme divulgado.

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 



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: PROFESSOR I

Assunto: Análise do Recurso interposto por ROSEMARY NEPOMUCENO

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) 
solicita recontagem de seus pontos, advogando a tese de que teria pontuação maior do 
que a divulgada. 

 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 01, 05, 09 e 10 (03 pontos cada = total 12 

pontos);
⇒ prova de Atualidades: questão de número 13 (03 pontos).
⇒ prova de Raciocínio Lógico: questões de número 17 e 19 (03 pontos cada = total 06 

pontos);
⇒ prova específica: questões de número 22 e 25 (04 pontos cada = total 08 pontos); 
      perfazendo um total de 29 pontos perdidos. Dessa forma, mantém-se o total de 71 
pontos, conforme divulgado.

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 



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: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Assunto:  Análise  do  Recurso  interposto  por  MAURÍCIO  LIMA  BASTOS  DE 
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 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) 
solicita detalhamento de sua nota, pois acredita ter obtido nota maior que a candidata de 
inscrição  número  001359,  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 01, 02, 04, 05 e 06 e 09 (03 pontos cada = 

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

09 pontos);
⇒ prova específica: questões de número 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 30 (04 pontos cada = 

total 28 pontos); 
      perfazendo um total de 52 pontos perdidos. Dessa forma, mantém-se o total de 48 
pontos, conforme divulgado.

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.”

O  recorrente  contabilizou  12  dos  40  pontos  da  prova  de  Conhecimentos 
Específicos justificando  a  não-classificação  do  mesmo  e  a  candidata  de  inscrição 



001359 obteve 33 pontos na prova de Conhecimentos Gerais e 20 pontos na prova de 
Conhecimentos Específicos,  consequentemente o total  de 53 pontos, justificando sua 
aprovação, porém, como Excedente.

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 



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: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Assunto: Análise do Recurso interposto por MIGUEL LEITE VIEIRA

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 


