
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO 

EDITAL Nº 006, DE 18/05/2011

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS:   RESULTADO PRELIMINAR DA   
SEGUNDA ETAPA

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/ VIGIA

Assunto: Análise do Recurso interposto por José Eduardo Mapa

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 da 
Prefeitura 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 
Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado,  o(a) candidato(a) 
postulou, em síntese, a realização do Teste de Aptidão Física. 
 

As  disposições  editalícias  atinentes  à  prova  de  títulos  são  condições 
lineares que devem ser acatadas por todos os candidatos.

Para a investidura do cargo de vigia, o edital do Concurso Público da Prefeitura 
de Ouro Branco impôs previamente  a necessidade de realização de teste  de aptidão 
física, bem como os critérios para sua realização, conforme anexo IV. Sendo este de 
caráter eliminatório, caso o candidato não apresentasse tais exigências.

O entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em relação à 
situação  física  dos  candidatos,  é  que  a  administração  exija  como  condição  para  a 
investidura em cargo ou emprego público, que os interessados apresentem condições 
mínimas  de  saúde,  de  modo  que  possam exercer  as  atribuições  necessárias  para  o 
exercício da função. Havendo evidências da incompatibilidade da doença ou limitação 
do candidato com a atividade pública em questão, é totalmente admissível a eliminação.

Não  houve  violação  aos  direitos  do  candidato  uma  vez  que  o  edital  prevê 
claramente a necessidade da realização do teste de aptidão física na segunda fase do 
concurso,  para  a  investidura  do  cargo,  sendo  o  candidato  portador  de  necessidades 
especiais ou não. Neste sentido, o edital prevê no item 2, anexo IV, que seria necessário 
apresentação de laudo médico atestando que o candidato está apto a realizar a atividades 
físicas previstas no teste.

No entanto, o laudo médico apresentado pelo candidato José Eduardo Mapa, não 
foi  claro,  sendo omisso quanto à aptidão do candidato para realizar  o teste.  Apenas 



mencionou que o candidato era  portador de deficiência congênita no pé direito, e que 
só poderia caminhar com bota ortopédica,  não atestando a saúde física do candidato 
para realização da prova.

O candidato José Eduardo Mapa, ao se inscrever para o cargo de auxiliar  de 
serviços gerais / vigia, cuja função exigia o teste de aptidão física, aceitou os requisitos 
contidos  no  edital.  No  entanto,  o  referido  candidato  não  apresentou  laudo  médico 
declarando está apto a realização do exercício, violando as regras do item 2,  anexo IV 
do edital. 

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 07 de novembro 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO 

EDITAL Nº 006, DE 18/05/2011

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS:   RESULTADO PRELIMINAR DA   
SEGUNDA ETAPA

CARGO: ENFERMEIRO

Assunto: Análise do Recurso interposto por Daiane Chris de Oliveira Gonzaga 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 da 
Prefeitura 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 
Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado,  o(a) candidato(a) 
postulou, em síntese, a revisão de sua pontuação na Segunda Etapa – Prova de Títulos, 
conforme  divulgação  dos  Resultados  Preliminares,  publicados  em 28 de  outubro  de 
2011. 
 

As  disposições  editalícias  atinentes  à  prova  de  títulos  são  condições 
lineares  que devem ser acatadas  por  todos  os candidatos.  O item 5.3.3.13 do edital 
prevê:  “Quando a documentação estiver  relacionada a certificados  ou diplomas de  
cursos, estes deverão ser apresentados mediante cópia - frente e verso -  devidamente  
autenticada  em cartório”. A  declaração  do  Curso  de  Especialização  em Gestão  da 
Clínica  na  Atenção  Básica  à  Saúde  trata-se  de  uma  cópia  simples.  Não  pode  a 
Organização do concurso conferir  à candidata  pontuação,  uma vez que a declaração 
encaminhada  não  atende  o  disposto  no  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, 07 de novembro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO 
EDITAL Nº 006, DE 18/05/2011

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS:   RESULTADO PRELIMINAR DA   
SEGUNDA ETAPA

CARGO: ENFERMEIRO

Assunto: Análise do Recurso interposto por Janaina Mara Rezende

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 da 
Prefeitura 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 
Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado,  o(a) candidato(a) 
postulou, em síntese, a revisão de sua pontuação na Segunda Etapa – Prova de Títulos, 
conforme  divulgação  dos  Resultados  Preliminares,  publicados  em 28 de  outubro  de 
2011. 

As disposições editalícias atinentes à prova de títulos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. O Anexo III do edital prevê: “Curso de 
pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas” A declaração do 
Curso de Especialização em Gestão Pública de Organização  de Saúde não atende o 
estabelecido no Anexo III do Edital, por não determinar a carga horária. Não pode a 
Organização do concurso conferir à candidata pontuação, uma vez que a declaração de 
especialização  não  atende  ao  disposto  no  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, 07 de novembro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO 
EDITAL Nº 006, DE 18/05/2011

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS:   RESULTADO PRELIMINAR DA   
SEGUNDA ETAPA

CARGO: ENFERMEIRO

Assunto: Análise do Recurso interposto por Lincoln Lobus Gomes Freire

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 da 
Prefeitura 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 
Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado,  o(a) candidato(a) 
postulou, em síntese, a revisão de sua pontuação na Segunda Etapa – Prova de Títulos, 
conforme  divulgação  dos  Resultados  Preliminares,  publicados  em 28 de  outubro  de 
2011. 

As disposições editalícias atinentes à prova de títulos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. O Anexo III do edital prevê: “Curso de 
pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas”, ainda, o item 
5.3.3.18 prevê: “As certidões ou declarações de conclusão dos cursos mencionados no  
Anexo  III  deste  Edital  referem-se  a  cursos  comprovadamente  concluídos.”  A 
declaração  do  Curso  de  Especialização  em  Cuidados  Pré  Natal,  não  atende  as 
disposições do Edital, por não determinar a carga horária e não comprovar o término do 
curso. 

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

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 07 de novembro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO 
EDITAL Nº 006, DE 18/05/2011

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS:   RESULTADO PRELIMINAR DA   
SEGUNDA ETAPA

CARGO: MÉDICO OFTALMOLOGISTA

Assunto: Análise do Recurso interposto por Bruno Rodrigues de Moura Santos

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 da 
Prefeitura 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 
Segunda Etapa.

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

postulou, em síntese, a revisão de sua pontuação na Segunda Etapa – Prova de Títulos, 
conforme  divulgação  dos  Resultados  Preliminares,  publicados  em 28 de  outubro  de 
2011. 

As disposições editalícias atinentes à prova de títulos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. O Quadro I do edital prevê que, para o 
cargo de Médico Oftalmologista o candidato deve possuir Nível Superior Completo em 
Medicina com Especialização em Oftalmologia, e ainda, o item 5.3.3.18 do edital prevê: 
“As certidões ou declarações de conclusão dos cursos mencionados no Anexo IV deste  
Edital referem-se a cursos comprovadamente concluídos”. 

Os  certificados  de  especialização  em  Oftalmologia  tratam-se  de  requisito 
mínimo  do  cargo,  de  acordo  com  o  Quadro  I  do  Edital.  Desta  forma,  não  foram 
pontuados. A declaração alusiva ao Fellow em Oftalmologia, na Unidade de Glaucoma 
e Catarata, encontra-se em andamento com término previsto para janeiro de 2012. 

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

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 07 de novembro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO 
EDITAL Nº 006, DE 18/05/2011

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS:   RESULTADO PRELIMINAR DA   
SEGUNDA ETAPA

CARGO: MÉDICO OFTALMOLOGISTA
Assunto: Análise do Recurso interposto por Carina Meneghini Cunha

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 da 
Prefeitura 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 
Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado,  o(a) candidato(a) 
postulou, em síntese, a revisão de sua pontuação na Segunda Etapa – Prova de Títulos, 
conforme  divulgação  dos  Resultados  Preliminares,  publicados  em 28 de  outubro  de 
2011. 

As disposições editalícias atinentes à prova de títulos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. O Quadro I do edital prevê que, para o 
cargo de Médico Oftalmologista o candidato deve possuir Nível Superior Completo em 
Medicina com Especialização em Oftalmologia, e ainda, o Anexo III do edital prevê que 
para fins de pontuação na Prova de Títulos serão aceitos os cursos de:
- pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas
- pós-graduação stricto sensu – Mestrado
- pós-graduação stricto sensu – Doutorado

O certificado de especialização em Oftalmologia trata-se de requisito mínimo do 
cargo, de acordo com o Quadro I do Edital. Desta forma, não foi pontuado.

Os demais certificados apresentados não se enquadram nas situações previstas 
no Anexo III do Edital. 

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, 07 de novembro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO 
EDITAL Nº 006, DE 18/05/2011

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS:   RESULTADO PRELIMINAR DA   
SEGUNDA ETAPA

CARGO: MÉDICO OFTALMOLOGISTA

Assunto: Análise do Recurso interposto por Gustavo Rocha Hatum

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 da 
Prefeitura 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 
Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado,  o(a) candidato(a) 
postulou, em síntese, a revisão de sua pontuação na Segunda Etapa – Prova de Títulos, 
conforme  divulgação  dos  Resultados  Preliminares,  publicados  em 28 de  outubro  de 
2011.

As disposições editalícias atinentes à prova de títulos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. O Quadro I do edital prevê que, para o 
cargo de Médico Oftalmologista o candidato deve possuir Nível Superior Completo em 
Medicina com Especialização em Oftalmologia, e ainda, o Anexo III do edital prevê que 
para fins de pontuação na Prova de Títulos serão aceitos os cursos de:
- pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas
- pós-graduação stricto sensu – Mestrado
- pós-graduação stricto sensu – Doutorado

O certificado de especialização em Oftalmologia trata-se de requisito mínimo do 
cargo, de acordo com o Quadro I do Edital. Desta forma, não foi pontuado.

Os demais certificados apresentados não se enquadram nas situações previstas 
no Anexo III do Edital.

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

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 07 de novembro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO 
EDITAL Nº 006, DE 18/05/2011

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS:   RESULTADO PRELIMINAR DA   
SEGUNDA ETAPA

CARGO: MÉDICO UROLOGISTA

Assunto: Análise do Recurso interposto por Welington dos Santos Almeida
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 da 
Prefeitura 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 
Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado,  o(a) candidato(a) 
postulou, em síntese, a revisão de sua pontuação na Segunda Etapa – Prova de Títulos, 
conforme  divulgação  dos  Resultados  Preliminares,  publicados  em 28 de  outubro  de 
2011.

As disposições editalícias atinentes à prova de títulos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. O Quadro I do edital prevê que, para o 
cargo de Médico Urologista,  o candidato deve possuir  Nível Superior Completo em 
Medicina com Especialização em Urologia, e ainda, o Anexo III do edital prevê que 
para fins de pontuação na Prova de Títulos serão aceitos os cursos de:
- pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas

O certificado de especialização  em Urologia  trata-se  de requisito  mínimo do 
cargo, de acordo com o Quadro I do Edital. Desta forma, não foi pontuado.

O certificado do Curso Teórico/Prático de Urodinâmica possui carga horária de 
40 horas, ou seja, a carga horária não corresponde ao mínimo exigido no edital.

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

Sendo assim, somos pelo indeferimento do recurso ora analisado.

São João del-Rei, 07 de novembro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO 
EDITAL Nº 006, DE 18/05/2011

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS:   RESULTADO PRELIMINAR DA   
SEGUNDA ETAPA

CARGO: ODONTÓLOGO (ENDODONTISTA)

Assunto: Análise dos Recursos interpostos por Jussara de 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 da 
Prefeitura 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 
Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado,  o(a) candidato(a) 
postulou, em síntese, a revisão de sua pontuação na Segunda Etapa – Prova de Títulos, 
conforme  divulgação  dos  Resultados  Preliminares,  publicados  em 28 de  outubro  de 
2011.

As disposições editalícias atinentes à prova de títulos são condições lineares que 
devem ser acatadas por todos os candidatos. O Quadro I do edital prevê que, para o 
cargo de Odontólogo Endodontista o candidato deve possuir Nível Superior Completo 
em Odontologia com Especialização em Endodontista. 

O certificado de especialização em Endodontia trata-se de requisito mínimo do 
cargo, de acordo com o Quadro I do Edital. Desta forma, não foi pontuado.

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, 07 de novembro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO 
EDITAL Nº 006, DE 18/05/2011

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS:   RESULTADO PRELIMINAR DA   
SEGUNDA ETAPA

CARGO: ODONTÓLOGO (ENDODONTISTA)

Assunto: Análise dos Recursos interpostos por Marlen Viviane 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 da 
Prefeitura 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 
Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado,  o(a) candidato(a) 
postulou, em síntese, a revisão de sua pontuação na Segunda Etapa – Prova de Títulos, 
conforme  divulgação  dos  Resultados  Preliminares,  publicados  em 28 de  outubro  de 
2011.

As disposições editalícias atinentes à prova de títulos são condições lineares que
devem ser acatadas por todos os candidatos. O Quadro I do edital prevê que, para o 
cargo de Odontólogo Endodontista o candidato deve possuir Nível Superior Completo 
em Odontologia com Especialização em Endodontista. 

O certificado de especialização em Endodontia, trata-se de requisito mínimo do 
cargo, de acordo com o Quadro I do Edital. Desta forma, não foi pontuado.

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, 07 de novembro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO 
EDITAL Nº 006, DE 18/05/2011

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS:   RESULTADO PRELIMINAR DA   
SEGUNDA ETAPA

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Assunto: Análise dos Recursos interpostos por Daniela Reis de Miranda Lobo Leite

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 da 
Prefeitura 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 
Segunda Etapa.

• Do mérito:

Apreciando minuciosamente o mérito do recurso impetrado,  o(a) candidato(a) 
postulou, em síntese, a revisão de sua pontuação na Segunda Etapa – Prova de Títulos, 
conforme  divulgação  dos  Resultados  Preliminares,  publicados  em 28 de  outubro  de 
2011.

As disposições editalícias atinentes à prova de títulos são condições lineares que
devem ser acatadas por todos os candidatos. O item 5.3.3.16 do edital prevê: “Em caso 
de alteração do nome civil do candidato (seja por retificação ou complementação), por  
motivo de casamento ou outro estado civil,  o candidato deverá enviar, junto com os  
títulos, cópia do documento oficial que comprove a alteração.” O nome constante na 
declaração  de  pós-graduação  apresentada  pela  recorrente,  difere  daquele  usado para 
realizar sua inscrição. 

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, 07 de novembro de 2011.

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES
Presidente

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


