CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE SECRETÁRIO AUXILIAR
DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GOIÁS

FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
PERANTE A BANCA EXAMINADORA
Eu ____________________________________________________________, CPF n. _______________,
venho INTERPOR RECURSO perante a BANCA EXAMINADORA do Concurso Público destinado a
selecionar candidatos para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Secretário
Auxiliar, de acordo com o Edital Normativo conforme abaixo:
SOLICITAÇÃO:
À Banca Examinadora do Concurso Público para Provimento do Cargo de Secretário Auxiliar, solicito
revisão resultado preliminar do:
(
(
(
(

) indeferimento da solicitação da isenção da taxa de inscrição – CadÚnico;
) indeferimento para concorrer como pessoa com deficiência;
) indeferimento do requerimento de inscrição;
) indeferimento de tratamento diferenciado.

Cidade, _____ de __________ de ______.

________________________________
Assinatura do(a) requerente

INSTRUÇÕES:
Para a interposição de recurso contra o resultado preliminar, caberá ao candidato providenciar um conjunto de recursos
composto por duas vias (um original e uma cópia). Este material deverá ser apresentado pessoalmente ou por procuração
perante a Banca Examinadora com as seguintes especificações:
a. todos os campos devidamente preenchidos;
b. página de rosto devidamente assinada pelo candidato;
c. apresentação de argumentação lógica e consistente elaborada pelo próprio candidato.
Candidatos que apresentarem argumentações e (ou) redações idênticas ou semelhantes não terão seus recursos respondidos.
Será considerado não conhecido recurso extemporâneo e será preliminarmente indeferido recurso inconsistente, ou que
não atender às exigências do modelo de formulário e (ou) fora de qualquer uma das especificações estabelecidas nos editais
referentes ao certame ou neste formulário de recurso.
Obs.: Para os casos de recursos sobre o indeferimento de isenção de taxa de inscrição poderão ser enviados em uma
única via para o e-mail isencao.cac@mpgo.mp.br, conforme item 13.5 do edital, sem necessidade de reconhecimento
de firma.
PARA USO EXCLUSIVO DA BANCA
HOMOLOGADO:

( ) Sim

MOTIVO:

( ) Não

ANALISADO EM:

_____/_____/_____

________________________________
Assinatura do(a) responsável
RECORTAR AQUI 

PROTOCOLO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (BANCA EXAMINADORA)
Ministério Público do Estado de Goiás – Comarca de Goiás
Concurso público para provimento do cargo de Secretário Auxiliar
NOME DO CANDIDATO:
DATA:
CARGO:
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NOME DO CANDIDATO:

ARGUMENTO DO RECURSO:
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