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ANEXO V – DOS PROCEDIMENTOS PARA ENVIO DOS RECURSOS
Para a interposição de recursos o candidato deverá, SOB PENA DE NÃO TER O RECURSO CONHECIDO:
5.1. – Todos os recursos deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE por e-mail ima.concursococal2019@outlook.com

TIPO DE RECURSO

SITUAÇÃO

ANEXOS QUE DEVERÃO SER
ENVIADOS

01

RECURSO
CONTRA
DIVULGAÇÃO
DAS
INSCRIÇÕES DEFERIDAS

Candidatos cujos comes não
aparecem na relação de
inscrições deferidas e/ou que
estiverem com informações
erradas no cadastro.

1 – Formulário Para Recurso
devidamente preenchido
2- Comprovante De Inscrição
(Boleto)
3- Comprovante De Pagamento

02

RECURSO
CONTRA
INDEFERIMENTO
PARA
CONCORRER A VAGA DE PNE
E/OU
TRATAMENTO
ESPECIAL
E/OU
PROVA
AMPLIADA

Candidatos que enviaram
documentação obedecendo
os critérios do edital, no
entanto, tiveram seu pedido
indeferido.

03

RECURSO
CONTRA
GABARITO PRELIMINAR DAS
PROVAS OBJETIVAS

Contestação por parte dos
candidatos contra o gabarito
preliminar
das
provas
objetivas.

Nº

04

RECURSO
CONTRA
RESULTADO
PRELIMINAR
DAS PROVAS OBJETIVAS

05

RECURSO
CONTRA
RESULTADO
FINAL
PRELIMINAR DAS PROVAS
OBJETIVAS

1
–
Solicitação
de
acesso ao gabarito
individual
do
candidato.
2
Pedido de
recontagem
dos
pontos obtidos na
prova objetiva.
3
–
Não
serão
mais
analisados nesta
etapa,
recursos
contra questões da
prova objetiva.
3 – Período de correção de
alguma
informação
no
cadastro do candidato. Nesta
fase, não serão analisados
recursos
referentes
a
questões da prova, pontuação
ou solicitação do gabarito
individual.

1Formulário
para
recurso
devidamente
preenchido

1 – Formulário para recurso
devidamente preenchido.

2 – Formulário para recurso
devidamente preenchido.

3 – Requerimento simples
feito pelo próprio candidato
solicitando alguma alteração
cadastral.

POSSÍVEL
INDEFERIMENTO DO
RECURSO POR
DESCUMPRIMENTO AO
EDITAL.
Não
anexar
a
documentação completa.
- Enviar apenas o
formulário de recurso.
- Toda documentação
deverá ser entregue no
prazo estipulado no edital,
portanto, não é permitido
a juntada de documentos
na fase recursal.
- Envio de recurso fora do
prazo.
–
Recursos
mal
fundamentados.
– Enviar recursos no
corpo do e-mail.
– Envio de recursos fora
do prazo estipulado para
tal fim;

Recursos
não
preenchidos
devidamente;
– Envio de recursos fora
do prazo estipulado para
tal fim;

– Envio de recursos fora
do prazo estipulado para
tal fim;

5.2 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, ao Instituto Machado de Assis-IMA no prazo de 02
(dois) dias úteis da publicação dos resultados.

Edital de abertura nº 001/2019 – Concurso Público Município de Cocal-PI

1

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE COCAL -PI
CNPJ: 06.553.895/0001-78
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS
Seriedade, compromisso e competência

5.3 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos
no endereço eletrônico www.institutomachadodeassis.com.br, sob pena de perda do prazo recursal.
5.4 Os recursos deverão ser protocolados em formulário próprio que será disponibilizado logo após a publicação de cada
resultado no endereço eletrônico www.institutomachadodeassis.com.br
5.5 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados.
5.6 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do prazo
estabelecido neste Edital não serão apreciados.
5.7 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 5.1 deste Edital.
5.8 Admitir-se-á um único recurso por questão para cada candidato, relativamente ao gabarito preliminar divulgado, não
sendo aceitos recursos coletivos.
5.9 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão
recorrigidas de acordo com o novo gabarito.
5.10 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado
da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito.
5.11 No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os
candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso.
5.12 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a
classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá acarretar a
desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para a aprovação.
5.13 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado.
5.14 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.
5.15 Não serão aceitos recursos via fax, por meio de cartas, ou, ainda, fora do prazo.
5.16 Os recursos serão analisados e somente serão divulgadas as respostas dos recursos DEFERIDOS no endereço
eletrônico www.institutomachadodeassis.com.br . Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
5.17 A Banca Examinadora do Instituto Machado de Assis, empresa responsável pela organização do certame, constitui
última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos
ou revisões adicionais.
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