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Brasília – DF, 11 de julho de 2019. 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA 

ALIMENTAR E CIDADANIA DE BELO HORIZONTE. 

 

EDITAL CMDCA/BH Nº 005/2018 Processo n° 01-144.278/18-79 

Objeto: 9º PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS 

TUTELARES DE BELO HORIZONTE. 

 

Resposta aos Recursos  

 

Recurso – Inscrição 177 – INDEFERIDO 

É de inteira responsabilidade do candidato estar ciente do 

dia da prova, bem como acompanhar as datas respectivas ao 

processo seletivo, logo não é cabível quanto ao mérito 

exposto, considerar a ausência do candidato justificável.  

Recurso – Inscrição 207 – INDEFERIDO  

Foi citado no edital a legislação pertinente a função e 

funcionamento dos Conselhos Tutelares, bem como dos 

Conselheiros Tutelares, não sendo necessária referência à 

legislação que faz referência a Licença do Conselheiro 

Tutelar, tendo em vista que o prévio conhecimento do 

assunto apontado no edital, optando-se assim por indeferir 

o recurso e não anular a questão.   

Recurso – Inscrição 71 – INDEFERIDO  
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A ausência da data referida à lei 6705, bem como o artigo e 

o capítulo, não consubstancia fundamento para anulação da 

questão, tendo em vista que a lei 6705 é objeto exposto no 

edital e opta-se pelo indeferimento, tendo em vista que 

todos os elementos expostos necessários para análise da 

questão, se encontram no enunciado, logo data e capítulo da 

referida lei não impedem a compreensão da questão.  

Recurso – Inscrição 386 (1) – INDEFERIDO 

Uma rede intranet é um tipo de rede privada. Não 

consistindo em um tipo de rede pública ou irrestrita, logo 

a alternativa privada é apresentada na questão como 

correta, dessa forma opta-se por indeferir o recurso e não 

anular da questão.  

Recurso – Inscrição 386 (2) – INDEFERIDO 

Site de organizações não governamentais utilizam o domínio 

(.org), não sendo este genérico para qualquer tipo de site, 

mas sim características das instituições não 

governamentais, logo opta-se por indeferir o recurso e não 

anular a questão.  

Recurso – Inscrição 386 (3) – INDEFERIDO 

A não explicitação do artigo e do parágrafo da lei não 

impede a interpretação do candidato, tendo em vista que o 

tema foi referenciado no edital a partir da legislação 

vigente, impedindo assim interpretações ambíguas, logo 

opta-se por indeferir o recurso e não anular a questão.  


