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MODELO DE REQUERIMENTO PARA RECURSO DA PROVA – EDITAL 01/2021 
 

É assegurado aos candidatos a interposição de recursos conforme item – 11.1 e 
seguintes do Edital 01/2021 nos seguintes prazos e casos: 
 

 Prazo: 02 (dois) dias úteis, contados do próximo dia da data de publicação do objeto 
de recurso, mediante preenchimento do Formulário de Recurso previsto no Anexo 
VI, devidamente preenchido e encaminhado para Empresa responsável pelo Processo 
Seletivo Simplificado – Guilst Concursos, exclusivamente pelo e-mail 
cianorte@guilst.com, contra: 
 
a) Indeferimento das Inscrições; 
b) Questões das Provas; 
c) Gabarito Preliminar; 
d) Ata de Classificação Preliminar do PSS; 
e) Incorreções ou Irregularidades constatadas na execução do certame. 
 

 A interposição do Recurso será obrigatoriamente individual, fazendo-se constar nome 
completo do candidato, número da identidade e cargo para o qual se inscreveu. 
 

 Os recursos contra questões da prova escrita/objetiva deverão ser apresentados em 
uma folha (Formulário) para cada questão recorrida, com fundamentação clara e ampla, 
comprovando-se as alegações mediante citação das fontes de pesquisa, páginas de 
livros, nome dos autores, bibliografia específica, entre outros, juntando cópia dos 
comprovantes.  
 

 Caso da análise dos recursos interpostos decorra a anulação de questões da prova 
escrita/objetiva, estas serão consideradas como respondidas corretamente por todos os 
candidatos presentes.  
 

 Caso resulte alteração de gabarito, as provas de todos os candidatos serão corrigidas 
conforme essa alteração e seu resultado final divulgado de acordo com o novo gabarito. 
 

 Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver fundamentado ou for interposto 
fora do prazo, bem como aqueles que contenham erro formal e/ou material em sua 
elaboração ou procedimentos que sejam contrários ao disposto neste Edital.  
 

 Não serão aceitos recursos encaminhados por meio que não seja o previsto no Edital, 
bem como sobreposições de recursos apresentadas pelo mesmo candidato com 
finalidade de acrescentar ou modificar a redação, argumentação ou comprovação ao 
requerimento anterior, independente de vigência de prazo. 
 

 O resultado dos recursos interpostos será afixado no site www.guilstconcursos.com.br. 
 

 

 

 

mailto:cianorte@guilst.com
http://www.guilstconcursos.com.br/


                            PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA                                                                                                         

ESTADO DO PARANÁ 
Rua Paranaguá, 518 – CEP 87830-000 Telefone (44) 3679-8000 

C.N.P.J.: 75.801.738/0001-57 

 
 

ANEXO VI 

 
FORMULÁRIO DE RECURSO 

 
À Guilst Concursos  
 

DADOS DO CANDIDATO 

 
NOME: 
_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

CARGO/FUNÇÃO PRETENDIDO: 
 

________________________________________________________________________ 
 
 
Nº DA IDENTIDADE: 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Tipo de recurso: 

 
 
Fundamentação: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________. 
 

 
TAPIRA/PR. _____ de ______________ de 2021. 

 

 
 

_______________________________________________________ 
Assinatura do Requerente 

 
 


