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CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS 

 

CÂMARA  MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

CONCURSO PÚBLICO 01/2016 

ANALISE E JULGAMENTO DE RECURSO 

RECORRENTE: MATHEUS WILLIANS MARTINS 

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO 

 

 

MATHEUS WILLIANS MARTINS, candidato inscrito sob o nº 111171 para o cargo de Assistente Técnico Legislativo, 

no concurso público nº 001/2016 da Câmara Municipal de Deodápolis, MS, interpõe recurso administrativo  

contra a alteração do nome do candidato ELIEL ALVES DE SOUZA, inscrito para o mesmo cargo. 

Justifica seu pedido invocando as disposições editalícias, afirmando que o candidato não recorreu em tempo hábil 

para correção de seu nome, o qual nos editais anteriores aparecida grafado como sendo  “ELIEL ALVES DAE SOUZ” 

requerendo a desqualificação do referido candidato por apresentar recurso intempestivo. 

 

É o relatório. 

 

Preliminarmente esclarecemos ao candidato reclamante, que o  candidato reclamado ELIEL ALVES DE SOUZA, não 

apresentou nenhum recurso a respeito da correção de seu nome e mesmo que tivesse feito, a alteração não o 

desqualificaria, visto tratar-se de um erro formal de digitação no momento de fazer sua inscrição. 

 

O erro no nome do candidato foi constatado pela equipe da empresa executora do concurso que  ao conferir o 

Edital com a nota dos títulos verificou que certamente haveria um erro de digitação no nome do candidato. 
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Com a finalidade de corrigir  a irregularidade, a própria equipe da empresa procurou verificar o nome correto do 

candidato e efetuar a correção necessária, visto que, tratou-se apenas de um erro formal de digitação o que não 

invalida a pontuação obtida pelo referido candidato. 

 

Pelo exposto, julga-se o presente recurso improcedente. 

 

 

Deodápolis 14 de julho de 2017 

 

 

Marcio Teles Pereira 

Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Comissão de Concurso Público 

 

Givaldo Santos Oiveira 

Presidente 

Membros: 

Gilberto Dias Guimarães                                                     Rosária Tavares de Sá 

 

 

 


