
 

 

 

 

 

Processo Seletivo Simplificado Nº 002/2022 
 

 
ATO 09 

 
Resultado dos Recursos sobre a Classificação Final 

 

A Comissão Permanente responsável pelo Processo Seletivo Simplificado TORNA 

PÚBLICO para conhecimento dos interessados o Resultado dos Recursos recebidos e 

protocolados no dia 01 de junho de 2022. 

 

 
Cargo: Auxiliar Administrativo I – Código 0203: 

 
NOME DO CANDIDATO  DECISÃO SOBRE O RECURSO APRESENTADO 
MARCIA APARECIDA MENDONÇA 
MENDES  

Indeferido. 
Conforme Parecer Jurídico em anexo. 

 

 
Cargo: Odontólogo III – Código 1401: 

 

 

 
OBS: Todas as fases bem como os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo 
Seletivo Simplificado serão publicados integralmente no Quadro Mural Oficial da Prefeitura 
Municipal de Coqueiral/MG e no site no endereço www.coqueiral.mg.gov.br. 
 

 
 

Coqueiral, 06 de junho de 2022. 
 
 
 

 
Comissão Permanente responsável pelo Processo Seletivo Simplificado 

nomeada através da Portaria nº 016/2022 

 

 

 

 

NOME DO CANDIDATO  DECISÃO SOBRE O RECURSO APRESENTADO 
ANA PAULA MOREIRA MAGANHA Indeferido. 

Conforme Parecer Jurídico em anexo. 



 

 

 
Parecer Jurídico aos recursos recebidos na data do dia 01/06/2022 – 

referente ao Processo Seletivo 002/2022 

 

 
A Procuradoria Geral do Município de Coqueiral, mantém incólume as 

regras previstas no edital, uma vez que o Edital faz lei entre as partes, não 

podendo alegar desconhecimento ou ignorar os seus rigores. 

Do exposto, o Edital é o documento oficial que define e estipula as regras 

que regulamenta todas as fases do certame, é imperioso ressaltar que as 

candidatas estavam cientes das regras deste edital ao fazer a sua inscrição; 

O EDITAL N.º 002/2022 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE 

TÍTULOS PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, estabelece: 

2.23 A inscrição do Candidato implicará o conhecimento e a total, irrestrita 

e irretratável submissão às normas e condições estabelecidas neste Edital, bem 

como ao contrato administrativo a ser firmado, em relação as quais não poderá 

alegar desconhecimento. 

Por conseguinte, o referido edital prevê como critério de desempate os 

seguintes requisitos: 

7.6 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas 

por dois ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, 

sucessivamente, o candidato que apresentar: 

7.6.1 Maior idade, de acordo com o parágrafo único do artigo 27 da Lei 

10741/03 – Estatuto do Idoso; 

7.6.2 Experiência comprovada na área de interesse no Serviço Público 

Municipal, Estadual ou Federal; 

7.6.3 Experiência comprovada na área de interesse no Serviço Privado; 



 

 

7.6.4 Título de Especialista na área de interesse, quando pertinente. 

 
7.6.5 Persistindo o empate, será utilizado sorteio público. 

 
Conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, “o 

primeiro critério para desempate de um certame público é o da idade, tão 

somente nos moldes delineados no parágrafo único do art. 27 do Estatuto do 

Idoso (Lei 10.741/2003). Pela norma, em casos de empate envolvendo candidato 

idoso, dar-se-á preferência ao candidato com mais idade. Como está expresso 

no Estatuto, quer dizer que a aplicação do critério ocorre quando um dos 

candidatos empatados tiver 60 anos ou mais. Mas ATENÇÃO! Esta regra deve 

constar no edital como primeiro critério de desempate, porém, a sua aplicação 

só ocorrerá para abrigar candidatos idosos”. 

(<https://tce.pb.gov.br/publicacoes/publicacoes-1/aspectos-observados- 

quando-da-realizacao-de-concurso-para-provimento-de-cargos-e-empregos- 

publicos/manual_concurso.pdf>) 

Esse mesmo entendimento é corroborado pelo Tribunal de Contas de 

Minas Gerais, o qual assentou que “o Estatuto do Idoso, Lei Federal n. 

10.741/2003 estabelece que o critério de desempate deve-se aplicar ao idoso 

envolvido e, havendo mais de um, ao de idade mais avançada, não devendo se 

estender aos demais candidatos, como se infere da leitura de seu art. 27, 

parágrafo único”.(TJ-MG- Agravo de Instrumento Cv Al 10024130409634001 MG 

(TJ -MG ) 

Considerando que o sorteio presencial, que também foi transmitido ao 

vivo pela Página Oficial da Prefeitura Municipal de Coqueiral, 

https://www.facebook.com/prefeituradecoqueiral/, foi realizado no prédio da 

Prefeitura Municipal de Coqueiral, com a presença de quatro membros da 

Comissão Permanente do Processo Seletivo, Representante do Controle 

Interno, Representante do Departamento Jurídico, servidores efetivos 

municipais, candidatos do processo seletivo, sendo que todos estes assinaram 

a lista de presença que está anexa a pasta de documentos do Processo Seletivo 

002/2022. 

http://www.facebook.com/prefeituradecoqueiral/
http://www.facebook.com/prefeituradecoqueiral/


 

 

Porquanto, não se vê nenhum fator que possa socorrer os Recorrentes, 

mormente porque, qualquer decisão favorável neste aspecto (de recebimento do 

recurso) abrirá um precedente ao Processo Seletivo. 

Ademais, o princípio da impessoalidade deve ser respeitado em 

detrimento de tantos outros candidatos que não podem sofrer prejuízo pela 

desídia de outros. 

Razão pela qual, nega-se provimento aos recursos. 

Publica-se, Intime-se, Cumpra-se. 

Coqueiral, 06 de junho de 2022. 

 
 
 
 
 

Dr. Zacarias Abrão Piva 

Procurador Municipal 

OAB/MG nº 94.066 


