CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 001/2017

RECURSO 2017010210
ASSUNTO
A Recorrente apresenta recurso contra o resultado do Gabarito Oficial Preliminar do
Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2017, para o cargo de Procurador do Município,
em relação à Questão n. 47.
FUNDAMENTAÇÃO
A Recorrente encaminhou arquivo contendo o Formulário para Recurso
Administrativo no qual apresenta recurso contra o resultado da Questão n. 47, apresentando os
seus argumentos baseando-se no Estatuto da Advocacia e da OAB, mais precisamente o
Capítulo II dos direitos dos advogados, artigos 6º e 7º, entendendo que a alternativa correta é
a “B” e não a “D”, requerendo a correção da alternativa, como segue abaixo.
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DECISÃO
Assim, assiste razão à Recorrente, apesar de ter se baseado no Estatuto da Advocacia e
da OAB, ao invés de ter se baseado na Lei Municipal n. 1.946/2017, que trata das funções e
prerrogativas do cargo de Procurador do Município que, pela leitura da lei houve equívoco na
indicação da alternativa correta para a Questão n. 47e, em função dos fatos expostos, a Banca
Julgadora da FESG para Recursos referentes ao Edital n. 001/2017, do município de Uruaçu
(GO), por unanimidade, conhece do recurso por ser TEMPESTIVO e preencher os requisitos
de ADMISSIBILIDADE para, no mérito, DAR-LHE provimento, determinando a imediata
correção do Gabarito Oficial Preliminar, que na Questão n. 47 deverá figurar como resposta a
alternativa “B”. A questão não será anulada, conforme previsão do subitem 11.9 do Edital n.
001/2016.
INTIME-SE a Recorrente pela rede mundial de computadores (Internet).
Sala da Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso, aos 20 (vinte) dias do
mês de agosto do ano dois mil e dezoito (2018).
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