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ANEXO IV 
 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

Ao: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA CAICÓ - RN 

(*) Nº DE PROTOCOLO:___________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:_______________ 

CARGO: ___________________________________________________ 

Assinale abaixo com um (X), o tipo de Recurso. 

(  ) CONTRA GABARITO DA PROVA OBJETIVA 

(  )CONTRA O RESULTADO 

Ref. Prova objetiva 

Nº da questão: ________ 

Gabarito oficial: ________ 

Resposta Candidato: _____ 

Justificativa do candidato – Razões do Recurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Obs. (*) 1. Recurso não identificado com nome do candidato, mas por nº de protocolo – Este nº deve ser aposto pelo 
responsável pelo recebimento do recurso - registrar um n° seqüencial e informar ao candidato acompanhamento. 

2. Caberá ao candidato reproduzir, tais formulários, em quantidade necessária. Preencher em letra de 
forma ou digitar e entregar este formulário em 02 (duas) vias, uma via será devolvida como protocolo. 

(*) Nº DE PROTOCOLO:___________________________ 

 
Caicó - RN, ____/____/2012. 

 
_________________________________________ 

Assinatura do candidato 
 

__________________________________________ 
 Assinatura do Responsável p/ recebimento 
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ANEXO V 
 

REQUERIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
 
 

Ao: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA CAICÓ - RN 
 

Nome do candidato:___________________________________________________________ 

Nº da inscrição: _______________ Cargo: _________________________________________ 

Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, apresentou LAUDO MÉDICO com CID 

(colocar os dados abaixo, com base no laudo): Tipo de deficiência de que é 

portador:____________________________________________________________ 

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID __________________ 

Nome do Médico Responsável pelo laudo: _________________________________________ 

(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo 

miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres) Dados especiais aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso 

necessite de Prova Especial ou não, em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário ) 

(  ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL 

(  ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário) 

É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a esse requerimento. 

 

 

Caicó – RN, _____ de _______________________ de 2012. 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

_____________________________________________ 
Assinatura do Responsável p/ recebimento 
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ANEXO VI 
 

REQUERIMENTO ISENÇAO DE TAXA DE INSCRIÇÃO CANDIDATO DOADOR DE SANGUE  OU DECLARADAMENTE 
POBRE 

 
 
 
Ao: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA CAICÓ - RN 
 

Nome do candidato:___________________________________________________________ 

Cargo:_________________________________________ 

Vem REQUERER a isenção da taxa de inscrição do Concurso Público para os cargos de servidores da 

Prefeitura Municipal de Caicó – RN, por ser  (   ) Doador de Sangue (   )  Declaradamente pobre, conforme 

comprovação em anexo. 

É obrigatório anexar a esse requerimento o documento expedido por Órgãos ou Entes Públicos Coletores de 

sangue que atuem no Estado, contendo o número de cadastro, nome e CPF do doador, além, do boleto que comprove 

a inscrição do candidato obtido através da internet. 

Obs.: O candidato deverá ficar atento à publicação do resultado da isenção, pois os candidatos com requerimentos 

indeferidos serão facultados e aberto prazo para o pagamento da Taxa de Inscrição, conforme DECRETO Nº 19.844 

DE 06 DE JUNHO DE 2007, Art. 3º, § 3º. 

 

Caicó – RN, _____ de _______________________ de 2012. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

_________________________________________ 
Assinatura do Responsável p/ recebimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


