
Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 2-2.018

RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS
OBJETIVAS

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado nº 2-2.018, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com a Portaria 041/2018/SMA de 15 de maio de 2.018, 

RESOLVE:

Art.  1º Divulgar o Resultado dos Recursos interpostos contra o Resultado Preliminar das
Provas Objetivas do Processo Seletivo Simplificado 2-2.018 e constá-lo no Anexo Único.

Bom Despacho, 10 de setembro de 2.018.

Luana Michele Pinto Araújo
Presidente

Karine Stefane Silva Mendonça
Membro

Patrícia de Fátima Martins Purificação
Membro

Tatiana Luchini do Bonfim
Membro
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Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

ANEXO ÚNICO

RESULTADO DOS RECURSOS 

Insc. Nome Parecer Justificativa

103515
Daiana Aparecida Lopes

Gontijo
Deferido -

103556
Fabiana Rodrigues de

Assunção
Intempestivo -

103519 Neide Maria Soares Indeferido

Considerando  que  não  existem  impedimentos
legais  quanto  à  exigência  de  formação em nível
superior,  para  primeiro  critério  e  formação  em
nível  médio,  para  o  segundo  critério,  visando  a
contratação para o exercício temporário da função
de professor da educação básica;
Considerando que tal requisito está compreendido
na exigência legal,  do artigo 62 da Lei 9.394/96,
como  habilitação  adequada  para  o  exercício  da
função, inserindo-se a sua definição no âmbito da
autonomia constitucional da administração pública
e sua competência discricionária que se vincula a
seus termos;
Considerando que a Administração Pública possui
autonomia para definir o grau de escolaridade para
os  cargos  que  pretende  nomear  ou  contratar,
objetivando  que  a  seleção  seja  adequada  para
admitir  os  candidatos  mais  qualificados  ao
desempenho do serviço público;
Considerando  que  a  titulação  exigida  trata-se  de
questão  de  mérito  administrativo,  valorizando  o
candidato  com  formação  superior  e  que  a
Administração Municipal  de  Bom Despacho tem
discricionariedade para exigir qualificação de seus
contratados,  de  acordo  com  as  premissas  legais,
uma  vez  que  tal  exigência  possibilite  o  melhor
exercício para o cargo. 
Portanto,  a  Secretaria  Municipal  de  Educação
mantém  sua  decisão  de  distinguir,  no  Processo
Seletivo  Simplificado  02-2.018,  em  primeiro
critério, os candidatos possuidores de escolaridade
em  nível  superior,  e,  em  segundo  critério,  os
candidatos  possuidores  de  escolaridade  em
magistério de nível médio.

103745 Raquel Cristina Gonçalves
Carneiro de Oliveira

Indeferido
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