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ANEXO B 

CAPA E FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
 
 

INSTRUÇÕES PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS:  

 

A - Não deve conter qualquer identificação do candidato no corpo do Recurso (Argumentação e Pedido). 

B - A identificação do candidato deverá ser feita SOMENTE na Capa do Recurso. 

C - Apresentar uma Capa para cada questão ou objeto de recurso.  

D - Digitar o recurso de acordo com as especificações estabelecidas no edital. 

E - No corpo do Recurso, apresentar argumentação lógica e consistente, acrescidos de indicação da 

bibliografia pesquisada pelo candidato para fundamentar seu questionamento. Utilize quantas linhas ou    

páginas que precisar.  

F - Apresentar a fundamentação referente apenas à questão previamente selecionada para recurso. 

G - Usar um formulário de recurso para cada questão em que solicitar revisão. Não utilize a mesma página 

para recorrer contra outra questão. Ao terminar sua argumentação e pedido de revisão para uma questão, 

encerre a página e crie outra capa conforme o modelo e faça outro recurso para a(s) outra(s) questão(ões) 

que desejar. 

H - Anexar ao formulário de recursos, documentos que comprovem, para cada caso, sua argumentação e 

pedido, tais como a bibliografia pesquisada, cópia do AR (Correios), protocolo de entrega, comprovante de 

pagamento da inscrição, etc. 

 

ATENÇÃO: A inobservância das especificações estabelecidas no edital para apresentação dos recursos, 

bem como de quaisquer das instruções acima resultará no indeferimento do recurso. 
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CAPA PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

 
Candidato: ______________________________________________________________________  

 

Número de controle/inscrição: _____________ 

 

Número do documento de identidade: ___________________________  

 

Cargo: MÉDICO DO TRABALHO 

 

Data: ____ /____ / ________ 

 

Assinatura: _____________________________________________________________ 

Caberá recurso fundamentado, dirigido em única e última instância à Comissão do Concurso Público contra 
todas as decisões proferidas no âmbito desse Concurso Público, que tenham repercussão na esfera de 
direitos dos candidatos, tais como: 

 

 (      ) 1 - Indeferimento de isenção do valor da taxa de inscrição; 

 (      ) 2 - Indeferimento da inscrição; 

 (      ) 
3 - Indeferimento do pedido de atendimento especial e de concorrer na condição de pessoa 
com deficiência; 

  

(      )      4 - Questões da prova objetiva de múltipla escolha e gabaritos preliminares; 

4.1 - Questão recorrida: _________ 

4.2 - Opção divulgada no Gabarito: ________ 

4.3 -  Opção marcada pelo candidato: ________ 

 (      ) 5 - Totalização dos pontos obtidos na prova objetiva de múltipla escolha, desde que se refira a 
erro de cálculo das notas e classificação preliminar. 
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FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

Cargo: MÉDICO DO TRABALHO                                                      Caderno nº: _______ 

Prova: ___________________________________________________  nº da questão: ______ 

 

ARGUMENTAÇÃO LÓGICA DO RECURSO: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

PEDIDO DO CANDIDATO: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

BIBLIOGRAFIA PESQUISADA: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


