
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Corretores de Imóveis

Conselho Regional de Corretores de Imóveis 14.ª Região – CRECI/MS

EDITAL Nº 01/2015 – CONCURSO PÚBLICO

ANEXO III – FORMULÁRIO DE RECURSOS

FOLHA DE ROSTO

À Banca Examinadora

Venho, por meio deste, interpor recurso contra ____________________, aplicada em ___/___/_______, de

acordo com a(s) razão(ões) constante(s) na(s) folha(s) seguintes(s).

Número da inscrição: ___________________

Candidato (a): _____________________________________________________________________________

CPF:________________________________________ RG: ________________________________________

Cargo:___________________________________________________________________________________

Endereço:_________________________________________________________________________________

__

Telefone: (      ) ___________________________E-mail: ___________________________________________

Local e data: ______________________________________________________________________________

Observações:

1) Todos os campos de identificação constantes da folha de rosto, bem como das razões do recurso, deverão

ser preenchidos.

2) Admitir-se-á um único recurso por questão/motivo de forma individualizada, ou seja, um recurso para cada

evento que lhe der origem.

3) Cada recurso deverá ser apresentado em um formulário.

4)  O  recurso  deverá  estar  digitado,  não  sendo  conhecido  o recurso interposto  de  forma  diferente  ao

estabelecido no Edital.

5) O Recurso deverá ser encaminhado em arquivo formato .doc (word).

6) Especificar o fato motivador do recurso de forma sucinta e clara, em campo próprio, sem nenhum sinal

identificador (nome, nº de inscrição, etc.).

7)  O recurso deverá ser enviado pela  internet,  através de e-mail,  no endereço eletrônico  recursos-  creci-

ms  @msconcursos.com.br.

8) O candidato que tiver seu recurso indeferido e desejar obter a resposta, poderá enviar a solicitação para

recursos-  creci-ms  @msconcursos.com.br.  A  resposta  será  encaminhada  somente  para  o  endereço

eletrônico constante na ficha de inscrição do candidato.
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FORMULÁRIO DE RECURSO – RAZÔES DO RECURSO

1. Cargo: _________________________________________________________________________________

2. Número da Questão (é obrigatório informar o número da questão da prova):___________________________

 

3. Motivo (quando não se tratar de questão da prova):______________________________________________

 

4. Fundamentação e/ou embasamento legal, com as devidas razões do recurso:
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