Comissão Especial de Processo Seletivo
Transferência Facultativa
Novo Curso Superior
Remoção e Reopção

PROCESSOSELETIVODEVAGAS SURGIDAS -PSVS

FORMULÁRIO PARA RECURSO CONTRA QUESTÃO/GABARITO DA PROVA
CÓDIGO
(Para uso da CEPSVS)

CAPA
Instruções:

Para a interposição de recurso contra questão/gabarito da prova, o candidato deverá entregar um conjunto de
recurso original e uma cópia. O conjunto de recurso deverá ser apresentado conforme abaixo:
a) Um formulário “Justificativa de Recurso” exclusivo para cada questão; com apresentação de argumentação
lógica, bem fundamentada e elaborada pelo próprio candidato. O formulário “Justificativa de Recurso” não
pode conter assinatura, rubrica ou marca que identifique o candidato recorrente.
b) Protocolizar, nos dias 27 e 28 de junho de 2016, na Secretaria do PSVS, prédio do Centro de Educação
Física e Desportos - CCV/UFES, no Campus de Goiabeiras, de 8h às 17h.


Será preliminarmente indeferido recurso extemporâneo, inconsistente, que não atenda às exigências dos
modelos de formulários e(ou) que estejam fora de qualquer uma das especificações estabelecidas nos editais
referentes ao processo seletivo.

1. Identificação do candidato
1.1 Nome:
1.2 Número da inscrição:
1.3 Curso/Hab./Turno PRETENDIDO:

2. Identificação do conjunto: [

] Original

[

] Cópia

3. Solicitação
À Comissão Especial do Processo Seletivo de Vagas Surgidas – CEPSVS,
Como candidato às vagas oferecidas para a admissão nos cursos de graduação nas modalidades de
Transferência Facultativa, Novo Curso Superior, Remoção e Reopção da Universidade Federal do Espírito
Santo, solicito revisão de questão(ões)/gabarito de prova, conforme justificativa(s) anexa(s).
Vitória, _____ de ________________ de 2016.

________________________________________________
Assinatura do Candidato

FORMULÁRIO PARA RECURSO CONTRA QUESTÃO/GABARITO DA PROVA

JUSTIFICATIVA

CÓDIGO
(Para uso do CEPSVS)

Instrução:
O candidato deverá indicar o conteúdo específico e o número da questão que é objeto de recurso, o gabarito da
CEPSVS e a sua resposta. Caso o candidato queira solicitar revisão do enunciado da questão, é imprescindível que
indique apenas o número da mesma e marque um X no campo apropriado.

CONTEÚDO ESPECÍFICO:
__________________________________________________
QUESTÃO: [

]
Argumentação do candidato
(Se necessário, use o verso.)

Gabarito da CEPSVS: [
Resposta do candidato: [

]
]

Enunciado de QUESTÃO: [

]

