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                ANEXO V 

 
CAPA DE RECURSOS – PROVA OBJETIVA 

                                        
CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ - MA 

                        

PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE __________________________________________________________ 

                                                                                                 

NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________ INSCRIÇÃO Nº__ _______________  

TELEFONE(S): ___________________________________                       CPF:__________________________________________ 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: _____________________________________________________________________ 

CIDADE:___________________________________ESTADO:_____________________                 CEP:____________________ _ 

Solicitação:  

À Banca Examinadora da Coordenação Pedagógica:  

Solicito     revisão    do   Gabarito     Oficial   Preliminar     da  Prova     Objetiva,    questões_____________________,  conforme  as          

Especificações inclusas. 

                                                                                            __________________, ____ de ________________ de 20___.  

                       ________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

Instruções  
Para a interposição de recursos contra o Gabarito Oficial Preliminar da Prova Objetiva, o candidato deverá:  
•     Entregar dois conjuntos de recursos, um original e uma cópia.  
•     Cada conjunto de recursos deverá ser apresentado com as seguintes especificações:  
      a)   um   único   formulário   “Capa   de   Recursos”,   com   todos   os   campos   devidamente   preenchidos   e,   obrigatoriamente,   
assinados   pelo   próprio  
      candidato; 
      b) um formulário “Justificativo de Recurso”, devidamente preenchido, exclusivo para cada questão cujo gabarito oficial preliminar 
esteja sendo  
      questionado;  
      c) em cada formulário “Justificativa de Recurso”, deverá constar a indicação do cargo, do número da questão cujo gabarito oficial 
preliminar  
      esteja sendo questionado, da resposta marcada pelo candidato e do gabarito oficial preliminar divulgado pelo Evoluir Consultoria 
      d) em cada formulário “Justificativa de Recurso”, apresentação de argumentação lógica e consistente elaborada pelo próprio 
candidato;  
      e) nenhum dos formulários “Justificativa de Recurso” poderá ter assinatura ou marca que possa identificar o candidato recorrente; 
      f)   à   exceção   do   campo  assinatura   do   formulário   “Capa   de   Recursos”,   todos   os   demais  campos   dos   formulários   
“Capa   de   Recursos”   e  
      “Justificativa de Recurso” deverá ser datilografada ou digitada, sob pena de não serem respondidos.  
 
•     Candidatos   que apresentarem, no formulário   “Justificativa de Recurso”, argumentações   e(ou)  redações idênticas ou semelhantes 
não terão  
      esses recursos respondidos.  
•     Será preliminarmente indeferido recurso extemporâneo, inconsistente, que não atenda às exigências dos modelos de formulários 
e(ou) fora de  
      qualquer   uma   das   especificações   estabelecidas   nos  editais  referentes  ao   Concurso   Público   ou   nos  formulários  “Capa   
de   Recursos”   e  
      “Justificativa de Recurso”.              
_________________________________________________________________________________________________________________________   
                                                                                                                          

PROTOCOLO DE ENTREGA DE RECURSO 
NOME DO 

CANDIDATO____________________________________________________________Nº____ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO 

DE____________________________ 

DATA DO PROTOCOLO:___/____/_____ HORÁRIO___H__ 

PARA USO DA 

EVOLUIR 

CONSULTORIA 

PARA USO DA 

EVOLUIR 

CONSULTORIA 
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QUANTIDADE DE PÁGINAS______ 


