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ANEXO V – DO ENVIO DE RECURSOS 
 

 
RECURSOS DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ- PI 

 
Instruções 

 

Para a interposição de recursos o candidato deverá, SOB PENA DE NÃO TER O RECURSO CONHECIDO: 

 
5.1.A – Enviar e-mail ima.urucui2016@outlook.com com o título: 
 
a) “RECURSO INSCRIÇÃO _____________________ (NOME DO CANDIDATO), se se tratar de recurso contra o 
indeferimento ou problemas na inscrição; 
 
b)“RECURSO QUESTÃO Nº_____________PROVA____________________________________ (PORTUGUÊS/ 
MATEMÁTICA/ INFORMÁTICA / CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS)”, se se tratar de recursos contra o 
Gabarito Preliminar da Prova Objetiva; 
 
c) “RECURSO PONTUAÇÃO RESULTADO PRELIMINAR”, se se tratar de recurso contra pontuação do 
candidato divulgado no Resultado Preliminar. 

 
c) “RECURSO CONTRA RESULTADO DOS TÍTULOS”, se se tratar de recurso contra prova de títulos 
(somente para cargos de professor) 
 
d) “RECURSO CONTRA PROVA PRÁTICA DE APTIDÃO FÍSICA”, se se tratar de recurso contra prova 
prática. (somente para os cargos de Agente de Trânsito). 
 
e) “RECURSO CONTRA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL”, se se tratar de recurso contra erro de 
material (apenas para correção de alguma informação no cadastro do candidato.). 

 
5.2.A – Colocar no corpo do e-mail os dados do candidato: Nome, Cargo, Código do Cargo e nº de Inscrição. 
 
5.3.A – As razões do recurso (a justificativa de porque a questão deve ter o gabarito modificado) deverão 
ser acostadas por meio de documentos EM ANEXO, e jamais no corpo do e-mail. 
 
5.4.A – Os recursos serão considerados tempestivos se houverem sido enviados até às 23:59h do último 
dia de prazo para o envio, considerando o horário local. 
 
5.5.A – O candidato deverá enviar somente um e-mail por questão, bem como uma questão em cada e-
mail. Não serão considerados recursos múltiplos no mesmo e-mail. 
 
5.6.A – O candidato deverá enviar o recurso por meio de seu próprio e-mail, não sendo aceitos recursos 
enviados por e-mail de terceiros, bem como não serão aceitos recursos com autorias múltiplas. 
 
 

 

 


