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CONCURSO PÚBLICO 01/2015 
 

 
Recurso Administrativo nº.  3286/2015 
 
Recorrente: MARCIO MARTINS CANDIDO 
           RG Nº. 28.937.942 
                    Inscrição Nº. 88248 

Relativo ao resultado final para o cargo de MOTORISTA DE ÔNIBUS 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 102/2015, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o 

item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2015, vem, 
respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado 
em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO. 

Importante ressaltar que no EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA para os cargos 

de Motorista, Motorista de Ambulância, Motorista de Ônibus, Operador de Máquina, Salva 
Vidas e Avaliação da 3º fase para o cargo de Agente Comunitário - 08/2015, a disposição 
dos candidatos para o cargo de Motorista de Ônibus está ordenada por número de inscrição, 
não tendo nenhuma relação com a pontuação da prova objetiva dos candidatos. Sendo 
assim, o questionamento do Sr. Marcio, quanto a pontuação dos outros participantes, não 
procede, uma vez que o Edital de Resultado Final 11/2015 está coerente com a pontuação 
dos candidatos na Prova Objetiva, podendo ser comprovado pelos Cartões Resposta 

preenchidos e entregues assinados pelos mesmos no dia da prova. Caso seja de interesse do 
candidato, o mesmo deverá agendar um horário com o setor de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Prefeitura da Estância Turística de Holambra para visualizar os 
gabaritos. 

No que diz respeito ao horário da prova prática para o referido cargo, de fato houve um 
adiantamento oportuno do horário de início, por uma questão de logística interna, uma vez 

que alguns candidatos já estavam presentes. Vale lembrar que nenhum candidato foi 
prejudicado, pois todos que chegaram no horário previsto realizaram a prova normalmente. 

Não cabe a nenhum candidato avaliar outros participantes, portanto, dois dos 
questionamentos do recorrente não procedem.  

O candidato recorrente alega que foi prejudicado por não assistir à uma candidata realizando 
a Prova Prática. De acordo com o Edital de Abertura das Inscrições a pontuação atribuída a 
Prova Prática não está vinculada de forma alguma ao acompanhamento dos outros 

candidatos no processo de avaliação da mesma. Vale ressaltar, também, que não há 
obrigatoriedade de garantir que os outros candidatos possam assistir à realização de toda 
Prova Prática. 

O recorrente alega também que um dos candidatos no ato de realização da prova não 
concluiu todo o processo de avaliação. Entretanto, o candidato citado pelo recorrente 

concluiu todo o processo de avaliação, e foi avaliado por uma equipe capacitada 
tecnicamente, lembrando, que somente estes possuem acesso aos dados do candidato 

(nome, inscrição, rg), podendo então, o recorrente ter confundido nomes. 
 
 

Holambra, 09 de setembro de 2015. 
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