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REVOGAÇÃO RESULTADO PROVA DISCURSIVA

O IADHED informa a todos os candidatos convocados para Prova Discursiva, que estão REVOGADAS
as  correções  da  Prova  Discursiva,  tornando  sem  efeito  todas  as  divulgações  de  notas  disponibilizadas
anteriormente. 

A revogação ensejará nova correção de todas as Provas Discursivas, que seguirá as seguintes etapas:

1- Divulgação da Resposta Padrão Preliminar e abertura de três dias para recurso contra o Padrão de
Resposta (anexo);

2- Divulgação dos critérios avaliativos (anexo);
3- Respostas aos recursos contra o Padrão de Resposta;
4- Envio dos textos para nova correção;
5- Divulgação das notas preliminares, acompanhado de todo o detalhamento das notas atribuídas;
6- Prazo recursal contra as notas preliminares;
7- Respostas aos recursos impetrados.

A decisão de revogação se deve aos motivos elencados abaixo:

1- Respeito a grande maioria dos candidatos que confiaram na avaliação do IADHED e não teceram
nenhum tipo de reclamação, considerando então, que o IADHED age dentro do princípio da moralidade.

2- No dia  20 de outubro de 2021, o IADHED foi notificado, pela Comissão do Concurso da Câmara
Municipal de Manhuaçu, motivado por algumas poucas reclamações, notificação essa, solicitava que o IADHED
divulgasse a todos os candidatos, até mesmo os não solicitantes, o detalhamento das notas e após a divulgação,
abrisse novo prazo recursal contra a nota preliminar da prova discursiva.

3-  Abertura  de  Notícia  de  Fato  nº  MPMG-0394.21.000800-6,  por  determinado  Candidato,  junto  ao
Ministério Público, questionando o Padrão de Resposta e alegando que o IADHED não abriu prazo recursal
contra o Padrão de Resposta.

Sobre a Notícia de Fato, o IADHED esclarece, que os Prazos Recursais, disponibilizados até o momento,
sanariam o questionado pelo candidato, pois o mesmo poderia ter contestado o Padrão de resposta via recurso, da
mesma forma que outros candidatos fizeram, ou seja, no entendimento do IADHED o direito de recurso não foi
cerceado em nenhum momento, vale salientar que mesmo o IADHED disponibilizando as ferramentas recursais,
o candidato que demandou o Ministério Público, em nenhum momento entrou em contato com o IADHED e não
utilizou  as  ferramentas  de  recursos  administrativos  disponibilizadas,  entendeu  por  bem,  buscar  amparo
diretamente junto ao Ministério Público, antes mesmo de se esgotar todas as tratativas em face administrativa.

Sobre a notificação da Comissão da Câmara de Manhuaçu, o IADHED esclarece, que disponibilizou o
detalhamento das notas, a todos os candidatos que solicitaram essa informação via sistema recursal, entendeu-se
assim, que a demanda estaria sanada, entretanto, mesmo o IADHED atendendo as solicitações e justificando que
as  demandas e  as  reclamações  sobre o tema eram demasiadamente  baixas,  a  Comissão  entendeu de  forma
diferente e, pelo bem do certame e pela transparência solicitou que o IADHED disponibiliza-se a todos, mesmo
aos que não solicitaram, o detalhamento da nota da Prova Discursiva e abrisse novo prazo recursal.
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Mais uma vez, o IADHED expõe que as medidas adotadas,  no momento,  tem como intuito esvaziar
qualquer argumento que possa, tentar, trazer maculas ao certame no futuro,  ou seja, entendemos ser melhor
aparar as arestas agora do que corrermos o risco de uma judicialização no futuro, que somente, trará prejuízo aos
Candidatos que estão com as melhores classificações, bem como, evitar que o certame se delongue além do que
já está.

Abaixo segue:

1- Cronograma;
2- Critérios de pontuação da Prova Discursiva; 
3- Padrão de respostas.

1- CRONOGRAMA PARA OS TRÂMITES ENVOLVENDO A PROVA DISCURSIVA

Divulgação do Padrão de Resposta 29/10/21
Divulgação dos critérios de avaliação 29/10/21
Prazo recursal contra o Padrão de Resposta 01/11 à 03/11/21
Divulgação da nota preliminar Prova Discursiva e detalhamento 11/11/21
Recurso contra nota preliminar Prova Discursiva 12/11 à 14/11/21
Divulgação das respostas aos recursos e Divulgação da nota definitiva 17/11/21

2- CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA

B) No critério Formal e Textual, com valor de 6 pontos, serão verificadas as ocorrências dos seguintes tipos
de erros: 1. Conectores (sequenciação do texto). 2. Correlação entre tempos verbais. 3. Precisão vocabular. 4.
Pontuação. 5. Concordância nominal e verbal. 6. Regência nominal e verbal. 7. Colocação pronominal. 8.
Vocabulário adequado ao texto escrito. 9. Ortografia. 10. Acentuação. 

TODOS OS CARGOS 
Total de pontos: 06 
Critérios que acarretam despontuação: 10 – conforme especificado no subitem do Edital.
Valor de cada critérios: 0,6
Despontuação: cada erro cometido em cada um dos critérios acima, acarretará despontuação em 0,3 ponto  no
primeiro erro e se for cometido mais de um erro a nota será zerada no critério, se cometer mais de quatro erros
em um determinado critério, o candidato será despontuado, ainda, em 0,3 ponto na pontuação geral no que se
refere aos critérios formais e textuais. 
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A) No critério Técnico da Abordagem do tema e desenvolvimento do conteúdo, com valor de 14 pontos, serão
avaliados: Pertinência de exposição relativa ao problema, à ordem de desenvolvimento proposto e ao padrão
de resposta, conforme detalhamento a ser oportunamente publicado. 

ASSESSOR JURÍDICO 

1-  Composição  do  parecer  jurídico  (elementos,  normas  da  ABNT,  recomendações  da  OAB,  características
fundamentais, linguagem adequada) – Valor 2 pontos 
2- Constitucionalidade ( Art. 196 à 200 – Fundamentais da Saúde) – Valor 4 pontos 
3- Legalidade (Lei 8080/90 e Lei 8142/90) – Valor 4 pontos 
4-  Aspectos  Legais  e  Fundamentais  da  Constitucionalidade  e  Legalidade  que  amparam a  questão  (Direitos
Fundamentais; Leis de Saúde, Resoluções, Parecer ligados à Saúde) – 2 pontos 
5- Conclusão pertinente aos mecanismos utilizados – 2 pontos 

DIRETOR DE SECRETARIA 

Conforme Padrão de Resposta divulgado, 07 (sete) são os critérios que devem ser considerados para elaboração
de uma redação oficial, a saber: Clareza, Precisão, Objetividade, Concisão, Coesão e Coerência, Impessoalidade,
Formalidade e Padronização. 

Cada critérios terá o valor de 02 pontos, sendo assim, cada critério não citado e devidamente conceitualizado
ensejará despontuação em 02 pontos, a simples citação não garante a manutenção do ponto, ou seja, citou e não
conceitualizou o critério será despontuado em 02 pontos, o mesmo vale, se citar e conceitualizar de forma errada.
Será despontuado parcialmente em 1,0 ponto a conceitualização do critério que não conter todos os atributos
descrito  no Padrão de resposta  divulgado pela  Banca ou não forem realizadas  as devidas  relações  entre  os
critérios. 

CONTROLADOR INTERNO 

Conforme o  Padrão  de Resposta  apresentado,  ao elaborar  seu texto  o candidato  deveria  discorrer  sobre  os
poderes:  (1)Legislativo,  (2)Executivo  e  (3)Judiciário  bem  como  apresentar  (4)atribuições  atípicas  desses
poderes,  perfazendo por tanto,  04 critérios que deveriam constar no texto.  Cada critério tem o valor de 3,5
pontos, sendo assim, a não citação de um dos critérios ensejará a despontuação em 3,5 pontos, será despontuado
também em 3,5 pontos, se o critério estiver com alguma atribuição equivocada. Será despontuada parcialmente
em 1,0 ponto, no critério, se o mesmo não conter especificamente todos as atribuições elencadas no Padrão de
Resposta apresentado pela banca. 
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3- PADRÕES DE RESPOSTA DAS PROVAS DISCURSIVAS

Assessor Jurídico 

Assim como solicitado pela análise, deve-se utilizar todos os mecanismos constitucionais e legais que definam a
constitucionalidade e a legalidade (ou não), do Decreto 10530/2020. Comecemos a análise pelo artigo 198 da
Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB que discorre que as ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral,
com prioridade para as atividades preventivas,  sem prejuízo dos serviços assistenciais;  III  -  participação da
comunidade. 
Essas definições são esmiuçadas pela lei orgânica de saúde 8080/90, em seu artigo 7º, como: 
•  descentralização  político-administrativa,  com  direção  única  em  cada  esfera  de  governo:  a)  ênfase  na
descentralização dos serviços para os municípios;  b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de
saúde 
• integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 
• participação da comunidade.  
Em seu § 1º,  o artigo 199 da CRFB relata que(,)a assistência à saúde é livre à iniciativa privada,  contudo,
discorre  que as instituições privadas poderão participar de forma complementar  do sistema único de saúde,
segundo  diretrizes  deste,  mediante  contrato  de  direito  público  ou  convênio,  tendo  preferência  as  entidades
filantrópicas  e  as  sem fins  lucrativos;  §  2º  -  É  vedada a  destinação  de  recursos  públicos  para  auxílios  ou
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 
Ainda, no artigo 200 da CRFB, temos que ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos
termos  da  lei:  II  -  executar  as  ações  de  vigilância  sanitária  e  epidemiológica,  bem como  as  de  saúde  do
trabalhador; Tendo em vista às diretrizes do SUS, no artigo 198, é inconstitucional a gestão de unidades de saúde
pela iniciativa privada, pois essas devem ter sistema descentralizado, ou seja, municipalizado, e, essencialmente,
ter a participação da comunidade (usuários) em sua gestão. 
Ainda, com base no artigo 199, é inconstitucional a participação de empresas privadas, sem a razão social clara,
em  investimentos,  organização,  fomento,  entre  outras  parcerias,  visto  que,  somente(,)  empresas  sem  fins
lucrativos podem perfazer tal ato. Ainda, por se tratar das Unidades Básicas, ações de Vigilância Sanitária e
Vigilância Epidemiológica devem ser executadas em nível municipal pelas Unidades de Saúde, das quais, a
Estratégia Saúde da Família faz parte. Permitir a operação das Unidades, por parte da rede privada, sem critérios,
fere e altera, gravemente, a CRFB, sendo essa soberana sobre Decretos. Sem uma PEC, frente ao assunto, o
Decreto vai contra o que é exposto e firmado pela CRFB, o que o torna inconstitucional. 
Dos mecanismos legais que regem o Sistema Único de Saúde – SUS, A Lei Orgânica de Saúde 8142/1990 dispõe
sobre a Participação da Comunidade na gestão do SUS, e discorre em seu artigo 1º, § 2° que o Conselho de
Saúde,  em  caráter  permanente  e  deliberativo,  órgão  colegiado  composto  por  representantes  do  governo,
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da
execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros,
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. Logo,
pela  gestão privada,  os Conselhos  de Saúde não teriam participação,  ferindo,  gravemente,  o texto de lei  e,
consequentemente,  a  CRFB,  que  tem  como  uma  das  diretrizes  do  SUS  a  participação  popular.  Ainda,
reafirmando  essa  questão,  temos  a  lei  orgânica  de  saúde  8080/90,  que  aponta,  como princípio  do  SUS,  a
participação  da  comunidade  em  sua  gestão  (artigo  7º),  que  política  e  administrativamente,  deve  ser
descentralizada (ênfase nos municípios, que não participaram dessa decisão), regionalizada e hierarquizada. Com
base ainda na lei, o Decreto ignora o que discorre o artigo 12 e 13 sobre a atuação das comissões intersetoriais,
que  têm a  finalidade  de  articular  políticas  e  programas  de  interesse  para  a  saúde e  decidir  sobre  recursos
humanos, em saúde, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador, passando essa responsabilidade à iniciativa
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privada. A Lei orgânica de Saúde 8080/90 aponta que os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS)
serão depositados  em conta  especial,  em cada esfera  de  sua atuação,  e  movimentados sob fiscalização dos
respectivos Conselhos de Saúde, que,  pela gestão privada,  seriam impedidos de fiscalizar.  Finalizando, a lei
orgânica de saúde é clara em seu Capítulo II – Da Participação Complementar, que a participação complementar
dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de
direito público e aponta, em seu artigo 26, § 4, que aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades
ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde
(SUS), apontando a ilegalidade do Decreto 10530/2020 e sua proposta grave de privatização do SUS. 
Vale  ressaltar  que  o  financiamento  das  ações  da  Atenção  Básica  é  de  responsabilidade  das  três  esferas  de
governo:  federal,  estadual  e  municipal  de  forma  complementar.  Os  valores  mínimos  a  serem  aplicados
anualmente são baseados na Emenda Constitucional nº 29/2000, na Lei Complementar nº 141/2012 e na Portaria
nº 3.992/2017. Para a transferência financeira entre as esferas de governo, é utilizado o repasse Fundo a Fundo.
Entendendo o processo de controle das unidades e investimento financeiros, essas passam a somar de que forma
no  orçamento  da  Atenção  Básica  Municipal?  Como  é  o  controle  dos  repasses  e  ações  frente  a  esses
investimentos?  A assunção  como  gestor,  inclui  arcar  com  os  mesmos  mecanismos  de  financiamento  do
município ou não? O Decreto 10530/2020 apresenta mecanismos de ilegalidade clara, pois ignora os preceitos
fundamentais trazidos pelas principais leis que fundamentam o Sistema Único de Saúde – SUS e a Atenção
Básica de Saúde. 

Diretor de Secretaria 

a) Clareza: A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial. Pode-se definir como claro aquele texto
que  possibilita  imediata  compreensão  pelo  leitor.  Não  se  concebe  que  um  documento  oficial  ou  um  ato
normativo de qualquer natureza seja redigido de forma obscura, que dificulte ou impossibilite sua compreensão. 
b)  Precisão: O atributo da precisão complementa a clareza e caracteriza-se por: a) articulação da linguagem
comum ou técnica para a perfeita compreensão da ideia veiculada no texto; b) manifestação do pensamento ou
da ideia com as mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico; e c)
escolha de expressão ou palavra que não confira duplo sentido ao texto. 
c) Objetividade: Ser objetivo é ir diretamente ao assunto que se deseja abordar, sem voltas e sem redundâncias.
Para conseguir  isso,  é  fundamental  que o redator  saiba de antemão qual  é a  ideia  principal  e quais são as
secundárias. 
d) Concisão: A concisão é antes uma qualidade do que uma característica do texto oficial. Conciso é o texto que
consegue transmitir  o  máximo de informações com o mínimo de palavras.  Não se deve,  de forma alguma,
entendê-la como economia de pensamento, isto é, não se devem eliminar passagens substanciais do texto com o
único objetivo de reduzi-lo em tamanho.
e)  Coesão e  Coerência: É indispensável  que o texto tenha coesão e  coerência.  Tais  atributos  favorecem a
conexão, a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto. Percebe-se que o texto tem coesão e coerência
quando  se  lê  um texto  e  se  verifica  que  as  palavras,  as  frases  e  os  parágrafos  estão  entrelaçados,  dando
continuidade uns aos outros. 
f)  Impessoalidade: A  impessoalidade  decorre  de  princípio  constitucional  (Constituição,  art.  37),  e  seu
significado remete a dois aspectos: o primeiro é a obrigatoriedade de que a administração pública proceda de
modo a não privilegiar ou prejudicar ninguém, de que o seu norte seja, sempre, o interesse público; o segundo, a
abstração  da  pessoalidade  dos  atos  administrativos,  pois,  apesar  de  a  ação  administrativa  ser  exercida  por
intermédio de seus servidores, é resultado tão-somente da vontade estatal. 
g) Formalidade e Padronização: As comunicações administrativas devem ser sempre formais, isto é, obedecer
a certas regras de forma (BRASIL, 2015a). Isso é válido tanto para as comunicações feitas em meio eletrônico
(por exemplo, o e-mail,  o documento gerado no SEI!, o documento em html etc.), quanto para os eventuais
documentos impressos. 

Fonte: http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-dapresidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf 
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Controlador Interno 

Poder Legislativo  – Tem o poder de legislar, ou criar leis. O poder legislativo na maioria das repúblicas e
monarquias é constituído por um congresso, parlamento, assembleias ou câmaras. Outra atribuição importante
dos legisladores é fiscalizar as ações do Poder Executivo.  As leis  são elaboradas de forma abstrata,  geral  e
impessoal, pois são feitas para todas as pessoas e não devem atender a interesses ou casos individuais. O Poder
Legislativo é o poder símbolo do regime democrático representativo. 
Poder Executivo  – É a quem compete à gestão de ações e recursos, visando ao bem comum. É quem tem a
responsabilidade  por  administrar  o  bem  público.  Por  isso,  quando  falamos  em  administração  pública,  já
pensamos nas ações do Poder Executivo. É o Poder que tem maior destaque, com volume maior de recursos e
maior número de funcionários para atingir os objetivos propostos. 
Poder Judiciário – É o Poder que tem o objetivo de julgar, ou seja, fazer justiça. Está vinculado a diminuir
conflitos de interesses, ou o julgamento de atos de ocupantes do Poder Legislativo ou Executivo com relação ao
cumprimento da legislação. Ao Poder Judiciário compete o poder de julgar os conflitos que surjam no país em
face das leis elaboradas pelo Poder Legislativo. Cabe ao Poder Judiciário aplicar a lei – que é abstrata, genérica e
impessoal – a um caso específico que envolva algumas pessoas em um conflito qualquer e decidir, de forma
isenta e imparcial, quem tem razão naquela questão. 
Todos os poderes são harmônicos, autônomos e independentes entre si e com atribuições definidas e delimitadas
em Leis, podendo um Poder interferir nas ações de outro Poder, desde que dentro de suas atribuições. Os poderes
também podem, dentro de seu âmbito de atuação e administração, assumir atribuições atípicas, que são inerentes
de outros poderes. 

Manhuaçu, MG, 29 de outubro de 2021.

IADHED


