ANEXO V
MODELO DE REQUISIÇÕES
Modelo de formulário para interposição de recurso contra os gabaritos oficiais das
provas objetivas e contra o resultado provisório da Avaliação de Títulos.
[...Capa...]
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
CONCURSO PÚBLICO /2009.

Espaço para código de uso da Comissão Geral do Concurso ►

REQUISIÇÃO

À Comissão Geral do Concurso,

Eu, _________________________________________________________________, carteira
de identidade nº ____________, inscrito neste concurso público sob o número _________,
como candidato ao cargo de _______________________, código ___________, pertencente
ao Grupo ____do Anexo I constante do Edital nº 002/2009 solicito revisão dos seguintes itens:
[

] dos gabaritos preliminares oficiais das provas objetivas, conforme especificações a seguir.

[

] do resultado provisório da prova de títulos.

_______________________, _____ de ___________________ de _____.

_________________________________
Assinatura

INSTRUÇÕES
O candidato deverá:
· Entregar três conjuntos idênticos de recursos (original e duas cópias), sendo que cada conjunto deverá
ter todos os recursos e apenas uma capa.
· Datilografar ou digitar o recurso de acordo com as especificações estabelecidas neste edital.
· Usar formulário de recurso individual para cada questão/item.
· Identificar-se apenas na capa de cada um dos três conjuntos.
· Apresentar argumentação lógica e consistente.
Atenção! O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento do recurso.
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[...Corpo do Recurso...]

FORMULÁRIO DE RECURSO

RECURSO
Número da questão: ______
[ ]

Contra gabarito oficial preliminar da prova

Gabarito: ______

escrita objetiva.

Resposta do candidato: ______

[ ]

Contra o resultado provisório da Prova Escrita.

[ ]

Contra o resultado provisório da avaliação de títulos

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO
(use o verso se necessário)
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Modelo de formulário para solicitação de condições especiais de
realização de prova.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO
CONCURSO PÚBLICO 2009.1

Espaço para código de uso da Comissão Geral do Concurso ►

REQUISIÇÃO
À Comissão Geral do Concurso,
Eu, _________________________________________________________________, carteira de
identidade nº ____________, inscrito neste concurso público sob o número _________, como candidato
ao cargo de _______________________, código ___________, pertencente ao Grupo ________ do
Anexo I constante do Edital nº 01 solicito as seguintes condições especiais de provas pelo seguinte
motivo:
[

] mãe com criança em estágio de amamentação.

[

] deficiência física.

[

] outro: ___________________________________.
CONDIÇÕES SOLICITADAS E FUNDAMENTOS DA SOLICITAÇÃO
(indique materiais, equipamentos, espaço físico e outras necessidades - use o verso se necessário)

_______________________, _____ de ___________________ de _____
INSTRUÇÕES
O candidato deverá:
· Entregar duas cópias.
· Datilografar ou digitar a requisição.
· Apresentar fundamentação das necessidades destas
condições.
Atenção! O desrespeito a qualquer uma das
instruções acima resultará no indeferimento da
requisição.

_________________________________
Assinatura

