ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ANGUERA
Prefeitura Municipal
GABINETE DO PREFEITO
_____________________________________________________________________

EDITAL nº 011/2014
PARECER DA COMISSÃO
A COMISSÃO ESPECIAL DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 01/2014 - CESAC, instituída pelo
Decreto Municipal 010 de 02 de maio de 2014, no uso de suas atribuições legais, nos termos da
Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, faz saber
decisões exaradas motivadas por recursos interpostos por candidatos.
01)
A Candidata MANUELA LOPES VARJÃO DE ALMEIDA encaminhou manifestação no
dia 19/09/2014, solicitando revisão do gabarito das provas objetivas.
DECISÃO: RECURSOS NÃO CONHECIDO - o prazo para recurso foi expirado em
25/08/2014, a candidata manifestou-se após a publicação do resultado da Prova objetiva.
02)
A Candidata do AINOAN DIAS DE JESUS encaminhou manifestação, solicitando
revisão da data de nascimento constante do cadastro de candidatos, anexando cópia do
documento de identidade.
DECISÃO: A comissão ponderou que a responsabilidade pelo preenchimento é do candidato
e que a inconformidade foi proveniente de erro de digitação da própria candidata. Contudo,
valendo-se do princípio da Verdade Real, a comissão após comprovar a data de nascimento,
deferiu a solicitação da candidata e retificou o aludido cadastro.
03)
A Candidata do JANIVAM DA SILVA ASSUNÇÃO encaminhou manifestação,
solicitando revisão da Prova de títulos alegando que no resultado consta como não entregue.
Alega ainda que encaminhou via SEDEX sua documentação no prazo estipulado no edital
008/2014, anexado o protocolo de rastreamento nº JH 440143309BR.
DECISÃO: A comissão após proceder às devidas diligências constatou que a remessa da
candidata ocorreu no dia 22/09/2014, portanto no prazo legal, e por dificuldade de entrega os
Correios, só efetuou a entrega no dia 07/10/2014, sendo que o os títulos foram julgados no
dia 06/10/2014.
Assim sendo, com base no Princípio da Auto Tutela da Administração, a comissão avaliou os
títulos da candidata e verificou a existência de um certificado de mestrado, e uma certidão
não pontuada. Foi atribuída nota 1,5 a candidata e esta pontuação constará do resultado
final.
A comissão anexa os documentos relatados neste parecer.
Sala da Comissão - Anguera, Bahia, 19 de Novembro de 2014.

Presidente – José Bispo Filho

Membro – Albertone Oliveira Amorim

Membro – Edna Souza Gomes da Silva
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