PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
CONCURSO PÚBLICO
COMUNICADO
A Comissão Organizadora do Concurso
Concu
comunica
ca aos candidatos que o
Gabarito Provisório
rovisório já está disponibilizado
dispon lizado no site da GR e, consequentemente,
conseque
aqueles
les que quiserem interpor recurso, deverão fazê-lo,
fazê lo, até o dia 24 de outubro
de 2016, utilizando,
do, para tanto,
ta
o Anexo V do Edital do Concurso..
Os recursos deverão ser entregues e protocolados, na se
ede da Prefeitura Municipal
nicipal de Jaguaruana,
Jaguaruana no horário de 08:00 àss 14:00 horas ou através do
SEDEX,
DEX, 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 documentadocument
ção, postada
tada nos correios, até a data acima.
Os candidatos deverão fundamentar o recurso, não se aca
atando, portanto, indicação,
cação, apenas da alternativa/questão.
alternat
Os recursos serão analisados pela banca elaboradora
elabor dora das provas, que
os julgará,
gará, emitindo parecer, quanto à procedência
proc dência ou não, do questionamento
formulado
mulado pelo candidato.
De acordo com o disposto no item 7.7 do Edital, os recurrsos procedentes, resultarão
sultarão em anulação da questão e/ou alteração
alt ração de alternativa,
altern
valida
para todos
dos os candidatos, independentemente,
independe temente, de terem formalizado
formaliz
ou não, o
recurso.

Fortaleza, 19 de outubro de 2016
Comissão Coordenadora do Concurso

ESTADO DO CEARÁ
MUNICIPIO DE JAGUARUANA
EDITAL 001/2016 DE 21 DE JULHO DE 2016
MODELO DE RECURSO
RECURSO SOBRE:
( ) GABARITO PROVISÓRIO
( ) PROVA DE TÍTULOS/RESULTADO FINAL

Nome: _________________________________________________________________
Inscrição: __________
Data de Nascimento:_____________________
Cargo:______________________

Orientações:
Leia, atentamente o Edital do Concurso.
Use outras folhas deste formulário, em caso de espaço insuficiente. Não utilize folhas em branco.
Assine e identifique-se em cada folha usada.
Anulada uma questão de Prova Objetiva, os pontos a ela correspondente serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente , de terem recorrido.
O julgamento dos recursos será divulgado na sede da Prefeitura Municipal de Ibicuitinga e na pagina
www.grserv.com.br
Encaminhe o recurso de acordo com as instruções contidas no item 5 e subitens deste 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

