MUNICÍPIO DE TAPIRA/MG
CONCURSO PÚBLICO 01/2020
EDITAL 06/2020

O Município de Tapira/MG, representado pela Prefeita Municipal, a Senhora Liliane Machado Costa Venâncio, TORNA PÚBLICO o
presente edital para divulgar o que segue:
1. O gabarito preliminar será divulgado em 14/12/2020 (segunda-feira), a partir das 14h (horário de Brasília), no Painel de Publicações do
Município e nos sites www.tapira.mg.gov.br e www.objetivas.com.br.
2. Período de recursos: O candidato interessado em interpor recurso relativo ao gabarito preliminar deverá fazê-lo nos dias 15, 16 e
17/12/2020, diretamente no site www.objetivas.com.br, no campo “recursos”, localizado na sua área do candidato.
2.1. Durante o período de recursos, os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão interpor seus recursos utilizando o computador
disponibilizado para tal finalidade na Sala da Procuradoria Municipal da Prefeitura Municipal de Tapira/MG (Rua Cristino Ribeiro de Rezende,
nº 32, Centro), de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 9h às 14h.
3. Vista de prova padrão: Para subsidiar a interposição de recursos, durante a fase recursal acima estipulada, haverá vista das provas padrão no
site www.objetivas.com.br, na página referente ao certame, sendo este o único momento para vista.
4. A correção eletrônica dos cartões de resposta será realizada em 22/12/2020 (terça-feira), às 9h (horário de Brasília), na Objetiva Concursos
(Rua Casemiro de Abreu, 347, Bairro Rio Branco, Porto Alegre/RS).
5. Não foram recebidas solicitações de cancelamento de devolução da taxa de inscrições, de forma que não há anexo referente a este resultado
a divulgar.
6. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições, é de responsabilidade exclusiva do candidato.

Tapira/MG, 11 de dezembro de 2020.

Liliane Machado Costa Venâncio,
Prefeita Municipal.
Angela Nunes,
Assessora Especial de Contabilidade e Orçamento.
Registre-se e publique-se.
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ANEXO IX – REQUERIMENTO DE RECURSO
<Para fins de identificação do certame, imprima este anexo na íntegra, inclusive com a parte do cabeçalho onde consta a identidade do certame>
Nome completo do candidato:
Cargo para a qual concorre:
Documento de Identificação oficial:
Telefone fixo: [ ]
E-mail:

Data de nascimento: __/__/____
CPF:
Telefone Celular: [ ]

(Local)

(Data)

(Assinatura do Candidato)

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

JUSTIFICATIVA DO RECURSO
<não se identifique nesta parte do recurso, pois ela será destacada da parte acima e entregue para análise da Banca sem qualquer identificação do
candidato, de forma a manter a justificativa desidentificada >

TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso)
(__)
(__)
(__)
(__)

CONTRA GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
CONTRA RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA
CONTRA RESULTADO DA PROVA TÍTULOS
OUTROS

Referente ao Gabarito preliminar da Prova Objetiva
Nº da questão: ________
Gabarito Preliminar/Oficial: _____
Resposta do candidato: ____

Justificativa do candidato - Razões do Recurso

Nestes Termos,
Espera Deferimento.
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