ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO PIAUI -PI
CNPJ: 06.554.232/0001-78
CONCURSO PÚBLICO
CRESCER CONSULTORIAS
LTORIAS
ANEXO V – DO 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 crescer.montealegre@outlook.com
Será admitido recurso quanto:
a) ao indeferimento de inscrição
b) ao indeferimento da condição de candidato com deficiência e/ou solicitação especial;
c) às questões das provas e gabaritos preliminares;
d) ao resultado das provas.
5.2.
Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa,
tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente à data do evento a ser recorrido.
5.3.
Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se referem.
5.4.
Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado.
5.5.
Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente via e-mail (crescer.montealegre@outlook.com)de acordo com
as instruções constantes na página do Teste Seletivo.
5.6.
A Crescer Consultoria e a Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Piaui -PI não se responsabilizam por recursos
não recebidos por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas
de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados.
5.7.
O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.
5.8.
Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), telex, telegrama, sedex, ou outro meio que não seja por
e-mail.
5.9.
Será concedido a todos os candidatos logo após a publicação dos resultados um formulário próprio para impetrar
recursos.
5.10. Todas as publicações postadas no site referentes ao certame estarão disponíveis no site para consulta pública.
5.11. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não
caberão recursos adicionais.
5.12. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e as provas serão corrigidas de
acordo com o gabarito oficial definitivo.
5.13. Nas Provas Objetivas, o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a
todos os candidatos presentes à prova, independentemente de formulação de recurso.
5.14. Serão indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
b) que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida;
d) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os intempestivos;
e) encaminhados por meio da Imprensa e/ou de “redes sociais online”.
5.15. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no item 1 deste Capítulo, devidamente
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.
5.16. As respostas a todos os recursos quer procedentes ou improcedentes, serão levadas ao conhecimento de todos os
candidatos inscritos no Processo Seletivo por meio do site da Crescer Consultoria (www.crescerconcursos.com.br)
sem qualquer caráter didático.
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