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       Capital Nacional das Flores 
 

CONCURSO PÚBLICO 01/2015 
 
 

Recurso Administrativo nº.  3508/2015 

Recorrente: RODINEY RICARDO TRESSOLDI 
           RG Nº. 29.823.696-5 

                    Inscrição Nº. 84650 

Relativo ao critério de desempate. 

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, posto que o critério de desempate 

referente ao número de filhos menores de 14 anos é avaliado se, e somente se, dois candidatos 

concorrentes possuirem o mesmo número de pontos e a mesma idade (mesma data de 
nascimento). Para o cargo de MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, embora verifique-se empate de 

pontuação final, não há coincidência de idades, e desta forma, o critério referente a filhos 

menores de 14 anos não foi aplicado. Caso houvesse necessidade, a informação referida seria 
solicitada aos candidatos. 

Classificação dos candidatos de acordo com o EDITAL DE RESULTADO FINAL para o cargo de 

Motorista de Ambulância - 15/2015, explicitando as datas de nascimentos dos candidatos 
empatados. 

Class. Nome Data de Nasc. Nota Final 

3  Aquiles Antonio Rocha  12/06/1952 124,00 

4  Cesar Ricardo Veloso  30/05/1973 124,00 

5  Daniel Rodrigo Prado  15/12/1979 124,00 

6  Rodiney Ricardo Tressoldi  07/01/1983 124,00 

7  Anderson Luis Batista Da Silva  06/12/1984 124,00 

 

Trecho do Edital Completo de Abertura das Inscrições 01/2015 que estabelece os critérios de 

desempate e da classificação final. 

“7.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato, para todos os cargos: 

7.1.1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal n.º 

10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais 
elevada; 

7.1.2. Mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos; 

7.1.3. Tiver o maior número de filhos menores de 14 (quatorze) até a data do último dia de 

inscrição;” 
 
 

Holambra, 25 de setembro de 2015. 
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