PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
SELEÇÃO PÚBLICA

COMUNICADO
A Comissão Organizadora do ConcurConcu
so/Seleção, comunica aos candidatos que os
os gabaritos
provisórioss já estão disponibilizado no site da GR e, consecons
quentemente, aqueles que quiserem interpor recurso, devedev
rão fazê-lo,
lo, até o dia 02 de maio de 2016,, utilizando, para
tanto, o Anexo V do Edital do Concurso/Seleção.
Concurso
.
Os recursos deverão ser entregues e protocolados, em Maranguape, no Laboratório de Informática da
Escola Municipal do Estado do Rio Grande do Norte, sito à
Rua Walter Lopes n°147, Bairro Guabiraba,
Guabiraba, no horário de
08:00 as 14:00 horas ou através do SEDEX, para a sede
da GR (Rua João Cordeiro, 1545 – Praia de Iracema –
CEP: 60.110-301),
1), observando que, nesse caso só será
aceita a documentação, postada nos correios, até a data
acima, ou seja 02
2 de maio de 2016.
Os candidatos deverão observar os disposidispos
tivos, constantes do item 7.2, 7.5 e 7.6
.6 do Edital, quanto à
fundamentação do recurso,
recurso não se acatando, portanto,
por
indicação, apenas da alternativa/questão.
alternativa/questão
Os recursos serão analisados pela banca
elaboradora das provas, que julgará recurso, emitindo pap
recer, quanto à procedência ou não, do questionamento
formulado pelo candidato.

De acordo com o disposto no item 7.7
Edital, os recursos procedentes, resultarão em anulação
questão e/ou alteração de alternativa, valida para todos
candidatos, independentemente, de terem formalizado
não, o recurso.

Fortaleza, 26 de abril de 2016
Comissão Coordenadora do Concurso

do
da
os
ou

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
EDITAL Nº 001/2016 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016
ANEXO V
MODELO DE RECURSO

RECURSO SOBRE:
( ) DEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
( ) EXPERIÊNCIA/RESULTADO FINAL

( ) GABARITO PROVISÓRIO
( ) PROVA DE TÍTULO/RESULTADO
FINAL

Nome: ___________________________________________________________
Inscrição: __________

Orientações:
1. Leia, atentamente o Edital do Concurso Público.
2. Use o verso desta página e, se for o caso, folhas em branco, se necessário.
3. Assine e identifique-se em cada folha usada.
4. Anulada uma questão de Prova Objetiva, os pontos a ela correspondente serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente, de terem recorrido.
5. O julgamento dos recursos será divulgado na sede da Prefeitura Municipal de Maranguape e no site
www.grserv.com.br
6. Encaminhe o recurso de acordo com as instruções contidas neste Edital.

No caso de recurso interposto sobre a Prova Objetiva:
Área de Conhecimento _________________________________ Alternativa _____ Nº da Questão__________

Fundamentação do recurso

___________________________________________________________________
Fonte(s) que embasa(m) argumentação do candidato
__________________________________________
Assinatura do Candidato

