INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PASSA QUATRO - MG
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
PARECER FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL

A COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 01/2018, DO
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
PASSA

QUATRO,

EM

CUMPRIMENTO

ÀS

PRERROGATIVAS

DE

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, POR MEIO DA PORTARIA N. 12, DE
04 DE MAIO DE 2018, APRESENTA O SEGUINTE RELATÓRIO:

I. DOS ESCLARECIMENTOS:

1) Que acompanhou os preparativos e trabalhos iniciais da Banca Organizadora IDESUL –
INSTITUTO SUL MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, inclusive
participando de reuniões periódicas entre o Órgão Público, esta Comissão e representante da
Banca Organizadora, para tratar de assuntos operacionais e de viabilidade técnica;
2) Que recebeu da referida Banca todas as informações sobre o Certame, desde a elaboração do
Edital, com cadastro junto ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, até a publicação do
Resultado Final;
3) Que recebeu auxílio da Banca para julgar os pedidos de isenção da taxa de inscrição, bem como
o recurso em face de indeferimento do pedido;
4) Que acompanhou as inscrições, as quais se deram por meio online, com cadastro e geração de
boleto em site próprio da Banca, não observando qualquer anomalia ou reclamação;
5) Que tomou ciência da Lista Geral de Inscritos, do quantitativo de candidato por vaga, bem como
certificou-se de não ter inscrição na modalidade Portador de Deficiência;
6) Que acompanhou junto com o IMSS os preparativos operacionais da Banca para o dia de
aplicação das Provas, as quais foram realizadas conforme o previsto e que, no dia da aplicação,
os membros desta Comissão estiveram no local – EENSA, observando tudo e a todos que ali
estavam, sejam candidatos, fiscais, pessoal de apoio e coordenadores da Banca, constatando
com clareza a seriedade, a lisura e a eficiência dos trabalhos ali desenvolvidos pela instituição
IDESUL;
7) Que a partir da realização das provas, esta Comissão ficou ciente dos recursos impetrados em
face de questão/gabarito, tendo sido os mesmos respondidos de forma técnica, objetiva e
transparente pelos elaboradores da Banca;
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8) Que tomou conhecimento do Resultado Provisório publicado no Mural do IMSS e no site da
Banca, sendo protocolado apenas 1 recurso, sendo o mesmo devidamente julgado e publicado
pela Banca;
9) Que após a fase recursal, houve a publicação final de duas listagens: RESULTADO FINAL
GERAL e o RESULTADO FINAL – PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, não existindo nenhum
obstáculo para a homologação do referido resultado, o qual foi publicado no Mural do IMSS e no
site da Banca em 25 de janeiro de 2019.

II. DO PARECER:

Tendo em vista a correção, seriedade, ética, legalidade, transparência, eficiência e eficácia dos
trabalhos e procedimentos do Concurso Público do Instituto Municipal de Seguridade Social de Passa
Quatro – Edital 01/2018, organizado pelo IDESUL – Instituto Sul Mineiro de Desenvolvimento
Econômico e Social, regularmente contratado na forma da Lei Federal n. 8.666/93: Processo Licitatório
n. 02/2018 – Dispensa n. 02/2018, em estrita consonância com a legalidade, após transpostas todas as
fases, inclusive as recursais, com fulcro no item 7.15 do Edital de Abertura, a COMISSÃO VEM
SUGERIR AO SENHOR DIRETOR-PRESIDENTE DO IMSS A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
FINAL DO CONCURSO PÚBLICO.

Passa Quatro/MG, 25 de janeiro de 2019.

Comissão Especial:

Felipe Blanco Narciso de Carvalho

Hilton Costa da Silva

Matheus Diamantino Pereira Ribeiro
(original assinado encontra-se na Sede do IMSS)
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