
RESULTADO DO RECURSO  INTERPOSTO POR CANDIDATO PARTICIPANTE DA  4ª CHAMADA. 

No recurso impetrado por candidato relacionado para avalição da 4ª chamada, cujo resultado da avaliação curricular está publicado em 23 MAIO 22,  foi dado o seguinte 

despacho, conforme quadro abaixo: 

 

(a) 1) Candidato impetrou recurso, em 30 MAIO 22, alegando ter sido preterido pelo candidato NAILSON MOURA DA SILVA, convocado para realização da  

inspeção de saúde, conforme publicado da  página da 7ª Região Militar, em 27 MAIO 22 (4º chamada). 2) Em primeira monta, cabe relembrar que, segundo o 

consagrado principio de vinculação ao instrumento convocatório, o  participante da seleção tem como conditio sine qua non a obrigatoriedade de conhecer as regras 

imposta pela lei do processo seletivo que é o Edital,  não podendo alegar desconhecimento sobre o regramento editalício, conforme bem atestam os itens 3.10, 3.16, 

3.22, 5.15 e 9.2, todos do Aviso de Convocação 2021.2. 3) Passando a tratar sobre a questão demandada, o candidato impetrante participou da 4ª chamada para  

Avaliação Curricular, na especialidade  Radiologia, na Guarnição de Natal, conforme publicado na pagina da 7ª Região Militar, em 23 MAIO 22, obtendo 21,33 de 

pontuação validada. 4) Ocorre que o item 5.2. 15.1 e letra a. do item 6.1 estabelecem o prazo de 3 (três) dias para interposição de recurso, após a publicação da 

Avaliação Curricular, possibilitando ao candidato avaliado, a apresentação de documentação cuja falta ou inconsistência tenha motivado sua eliminação e/ou perda 

de pontuação. 5)  Nessa toada, em 27 MAIO 22,  foi publicado o resultado dos recursos da Avaliação Curricular, referentes a 4ª chamada, ocasião em que  o 

candidato NAILSON MOURA DA SILVA, obteve o deferimento do recurso impetrado, no prazo editalício, passando a figurar como primeiro colocado com 29,73 
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de pontuação validada, consequentemente, o candidato EMMANUEL DO NASCIMENTO GOMES, a figurar como  segundo colocado com 29,42, de 

pontuação validada, conforme Avaliação Curricular publicada em 23 MAIO 22, ademais,  o candidato PACELLY SANTOS DE MARIA, obteve 23,64 pontos, 

com o deferimento de seu recurso, em 27 MAIO 22, passando a figurar na terceira colocação, ou seja, as notas dos dois candidatos classificados em primeiro e 

segundo lugares, convocados para Inspeção de saúde, em 27 MAIO 22, são superiores a do impetrante de 21,33 pontos e classificado em 4º lugar. 6) Cabe trazer 

a lume, que o Edital determina o seguinte critério de classificação real e definitiva do certame, expostos nos itens 5.2.5.5 e 5.2.15.5 abaixo transcritos:  5.2.5.5 -  Fica 

estabelecida como critério classificatório para todos os fins, a ordenação de pontos obtida, a partir do resultado da Avaliação Curricular procedida pela 

Comissão de Avaliação Curricular. Os resultados dos recursos deferidos nesta fase específica, conforme prescreve o item 5.2.15.5, são computados para 

estabelecer a nota final da Avaliação Curricular. 5.2.15.5 - Os recursos deferidos nesta fase implicarão em reposicionamento na classificação do certame, a qual 

será publicada na página eletrônica da 7ª RM. 7) Nesse mister, o candidato NAILSON MOURA DA SILVA, figura em primeiro lugar com 29,73 pontos, em 27 

MAIO 22 (data da publicação do resultado dos recursos da 4ª Chamada da Avaliação Curricular) e o candidato EMMANUEL DO NASCIMENTO GOMES figura 

em segundo lugar com 29,42 pontos, em 23 MAIO 22 (data do resultado da Avaliação Curricular da 4ª Chamada). Como restou comprovado pela publicação do 

resultado da Avalição Curricular, em 23 MAIO 22, o impetrante obteve 21,33 de pontuação validada, ficando após a fase recursal, classificado na 4ª posição, assim, 

não há que se falar em preterição, mas em equívoco do impetrante por desconhecer as regras do certame, ao qual se dispôs a participar, além de não tomar 

conhecimento das publicações referentes ao Processo Seletivo, as quais tem obrigação vinculatória de se inteirar, conforme estabelecem os itens 5.2.15.5, 9.12 e 9.19. 

8) Isso posto, DECIDO: a) por contrariar os itens 3.10,  3.16, 3.22, 5.15 e 9.2, no que tange ao descumprimento do principio de vinculação do Edital; b) por 

contrariar os itens 5.2.15.1, letra a. do item 6.1, no que tange ao desconhecimento do impetrante das regras de interposição de recurso da fase de Avaliação 

Curricular; c) por contrariar os itens 5.2.5.5 e 5.2.15.5, no que tange ao desconhecimento do impetrante das regras da classificação definitiva do certame;  d) por 

contrariar os itens 5.2.15.5, 9.12 e 9.19, pelo fato do impetrante desconhecer as publicações referentes a fase da qual é participante; e) considerando, ainda, que o 

candidato NAILSON MOURA DA SILVA está classificado em primeiro lugar com nota 29,73 pontos, conforme resultado do recurso publicado em 27 MAIO 22  

e o candidato EMMANUEL DO NASCIMENTO GOMES está classificado em segundo lugar, com 29,42 pontos,  conforme Avaliação Curricular publicada em 23 

MAIO 22, o que de forma alguma caracteriza preterição, visto que e o candidato  impetrante possuir 21,33 pontos, conforme publicado em 23 MAIO 22, o 

recurso tem o seguinte parecer: INDEFERIDO. 

 

       Quartel em Recife - PE, 3 de Junho de 2022. 

      Jailson Gomes da Silva – Coronel 

           Chefe da SESMIL/7ª RM 

 


