
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Rua Thomaz Teixeira dos Santos, 148 - Térreo 

Cidade Nova - Itaperuna/RJ - CEP: 28.300-000 

semeditap@gmail.com.br - Tel: (22) 3822-6427 

 

ORIENTAÇÕES PARA O RECURSO DE PROVA OBJETIVA 

Entrega: Na SEMED (Sala da Supervisão de Ensino), 10/01/2023 - terça-feira, de 10 as 18 horas, em duas vias, 

uma ficará retida e outra será recibada e devolvida ao candidato. 

 

Observar o item 9 do Edital 01/2022, em especial: 

9.16- O recurso deverá ser individual, por questão ou avaliação, com a indicação daquilo em que o candidato 

se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de 

legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a exposição de motivos e argumentos 

com fundamentações circunstanciadas.  

Segue na página seguinte o modelo oficial para recurso.  
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FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE RECURSO DE PROVA OBJETIVA 

IDENTIFICAÇÃO: 

Candidato: 

Data de nascimento: 

Inscrição: 

Vaga pretendida: 

RECURSO FUNDAMENTADO (Item 9.1 do Edital 01/2022): 

Recurso quanto às questões das provas objetivas e gabaritos preliminares: 

Eu, ............................................................................................, portador do documento do CPF nº......................................., 

inscrição nº......................., para concorrer a uma vaga de ..................................................., apresento recurso junto à 

Comissão Organizadora contra a questão nº ............ . 

O objeto de contestação é.............................................................................................................................. (explicitar 

o que se está contestando).  

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são: 

................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

Para fundamentar essa contestação, encaminho anexos os seguintes documentos (Item 9.16 do Edital 01/2022 - 9.16- O recurso 

deverá ser individual, por questão ou avaliação, com a indicação daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, 

comprovando as alegações com citações de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a exposição de motivos 

e argumentos com fundamentações circunstanciadas): 

................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

     Itaperuna, 10 de janeiro de 2023. 

Assinatura do candidato: ........................................................................................................................................................  

 

RECEBIDO em 10/01/2023 por................................................................................................................................................. 

(Assinatura por extenso do servidor que receber o documento) 
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