PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS
ESTADO DE GOIÁS

CONCURSO PÚBLICO EDITAL N. 001/2020
COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO

JULGAMENTO DE RECURSO
RESULTADO PRELIMINAR DO CONCURSO

PROCESSO N. 2019700107
Trata-se de recurso administrativo interposto em face do Resultado Preliminar
do Concurso público da Prefeitura Municipal de Serranópolis – GO, para o cargo de
Professor Nível I – Pedagogia ou Normal Superior.
A Recorrente questiona porque foi publicada apenas a classificação geral dos
candidatos aprovados e não foi publicada a classificação dos candidatos com
deficiência física, conforme previsto no Edital Normativo n. 001/2020.
O Recurso foi protocolado à Comissão Especial de Acompanhamento de
Concurso conforme preconizado no Anexo VI do Edital Normativo N. 001/2020, e
dentro do período estipulado no Anexo IV da mesma normativa, sendo, portanto,
tempestivo.
O recurso foi encaminhado à FESG para manifestar sobre a pertinência da
solicitação da Recorrente.
MANIFESTAÇÃO DA FESG
A FESG, em análise à argumentação da Recorrente e verificando que
realmente foi omitida a publicação da relação dos candidatos com deficiência física
aprovados e/ou classificados, entende que assiste razão na reclamação da candidata,
devendo ser retificada a publicação anterior, devendo constar da publicação uma
relação com a classificação geral, inclusive com as presenças dos candidatos
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deficientes físicos, e outra exclusivamente com a classificação dos candidatos
deficientes físicos, em obediência às regras editalícias.
DECISÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO
Diante do exposto, a Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso
conhece do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e ser tempestivo
para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, determinado que sejam emitidas novas
relações de classificação dos candidatos, sendo uma de classificação geral e outra
com a classificação dos candidatos com deficiência física.
INTIME-SE a Recorrente via rede mundial de computadores (internet).
Sala da Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso Público regido
pelo Edital n. 001/2020, aos 11 (onze) dias do mês de dezembro do ano 2020.
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