
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E RECURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
CENTRO DE SELEÇÃO

EDITAL DE ABERTURA N. 24/2009

ANEXO V – FORMULÁRIO DE RECURSO

Ilma Sra.
Profa. Luciana Freire Ernesto Coelho Pereira de Sousa
Presidente do Centro de Seleção da UFG 
NESTA

Eu,________________________________________________________________________________________,

portador do documento de Identificação n.________________________, expedido pelo(a)___________________

CPF n.° ___________________________________________inscrição  nº _______________________________,

candidato(a)  ao  cargo____________________________________________________________________, 

venho, pelo presente, interpor recurso contra:

Assinale com um X o item referente à interposição do recurso
Homologação de inscrição
Indeferimento de inscrição  como portador de deficiência
Gabarito da questão objetiva n. ______
Resultado da prova objetiva
Resultado da prova teórico-prática
Resultado da prova de redação
Resultado preliminar do concurso

Outro. Qual? ______________________________________

Data:____/___/2009.                   ____________________________________________
                                         Assinatura

OBSERVAÇÕES:
Conforme constam no item 6.3 do Edital,  “fundamentar,  argumentar  com precisão  lógica,  consistente,  concisa e 

instruir o recurso, devidamente, com material bibliográfico apto ao embasamento, quando for o caso, e com a indicação precisa 
daquilo em que se julgar prejudicado; digitar  ou datilografar o recurso,  em formulário próprio utilizando folhas numeradas 
separadas para cada questão ou itens diferentes, não identificando-se no corpo do recurso.

Será indeferido, liminarmente, o pedido de recurso inconsistente e/ou fora das especificações estabelecidas no Edital. 
Os  recursos  deverão  ser  protocolados  em  um  dos  locais  referidos  no  item  3.2.3,  obedecendo  o  horário  de 

funcionamento do estabelecimento,  em até 48 horas (em dias úteis), após a publicação do objeto.
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA UFG

PROTOCOLO DE RECURSO 

NOME: _____________________________________________________________________________________

RG Nº:_____________________________ CPF Nº:__________________________________________________

Inscrição nº:______________________________Cargo/área:__________________________________________

Local: _________________________,____de____________2009. _____________________________________
Carimbo e assinatura do funcionário do campus

data:____/___/2009
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