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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  �° 0003/2010 
 

O PREFEITO MU�ICIPAL DE PARA�AÍTA, MT, no uso das atribuições legais, torna 
público para conhecimento dos interessados o Processo Seletivo Simplificado n° 
0003/2010//MT. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMI�ARES 
1.1 A contratação Temporária de Psicólogo, Odontologo, Médico Clínico Geral 40 hs e 
Enfermeiro 40 hs, objeto do presente Edital, tem fundamento no Inciso IX do Art. 37 da 
Constituição Federal, bem como no Inciso VI do Art. 129 da Constituição Estadual. 
1.2 Os contratos temporários serão para provimento de pessoal em cargos de Psicólogo, 
Odontologo, Médico Clinico Geral 40 hs e Enfermeiro 40 hs. 
 
2. DA E�TIDADE EXECUTORA DA SELEÇÃO 
2.1 A seleção para contratação dos candidatos será realizada pela Comissão Avaliadora 
nomeada pelo Prefeito Municipal. 
 
3.DAS I�SCRIÇÕES 
3.1 A inscrição implica conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais os candidatos não poderão alegar desconhecimento. 
3.2 Para as inscrições, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição no site 
www.paranaita.mt.gov.br , imprimir e entregar no Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Paranaíta, ou através de procuração, localizada à Rua Alceu Rossi 
s/n° nos dias 26 a 30 de Abril de 2010, das 08  às 11 horas e das 13 às 17 horas..  
3.3 O presente Edital, bem como os anexos, estarão disponíveis no site da Prefeitura 
Municipal:  www.paranaita.mt.gov.br  
3.4 O candidato portador de deficiência deverá preencher no campo indicado no Ato da 
Inscrição e, caso necessite, deverá encaminhar à Comissão Organizadora o Requerimento de 
Tratamento Diferenciado, solicitando condições especiais para realização das provas, nos 
termos deste Edital. 
 
4. DOS REQUISITOS PARA A I�SCRIÇÃO 
4.1 Ser brasileiro ou estrangeiro naturalizado na forma da Lei; 
4.2 Entregar, no ato da inscrição, cópia do documento RG  e  CPF;  
4.3 Comprovante de quitação com o Serviço Militar e com a Justiça Eleitoral;  
 
5.  DOS CA�DIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊ�CIA 
5.1 – Respeitada a compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do 
cargo/especialidade/área de seleção, o candidato portador de deficiência que pretenda 
concorrer às vagas reservadas por força de lei deverá declarar essa condição no ato da 
Inscrição, observado, respectivamente, o disposto neste edital. 
5.2 – O candidato inscrito como portador de deficiência participará do teste seletivo em 
igualdade com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, 
aos critérios de aprovação, aos horários e dias de aplicação das provas, bem como à nota 
mínima exigida. 
5.3 – O candidato que necessitar de condições especiais para realização das provas deverá 
solicitá-las até o término do período de inscrições, preenchendo e encaminhando o 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 

 
 

 

Rua Alceu Rossi s/nº - Cx Postal 01 – Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-1103 – E-mail:  

 

Requerimento de Tratamento Diferenciado – até o final do período de inscrições (30/04/2010) 
– datado, assinado, devidamente fundamentado e acompanhado de laudo médico, 
especificando tipo e grau da deficiência e a condição especial necessária, entregando-o, 
acompanhado da citada documentação, em envelope tipo ofício, fechado e identificado, a 
Comissão na sede da Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT, impreterivelmente até o dia 30 
(trinta) de abril de 2010 durante o período de atendimento das inscrições. 
5.3.1 – O atendimento às condições especiais solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade 
e de razoabilidade do pedido pela Comissão do Teste Seletivo Simplificado, de cuja decisão 
não caberá recurso. 
5.3.2 – A comprovação da tempestividade da solicitação de condições especiais para 
realização das provas será feita pela data de protocolo de entrega do Requerimento de 
Tratamento Diferenciado. 
5.3.3 – O candidato que não fizer a solicitação de condições especiais para realização das 
provas nos termos deste edital terá as provas aplicadas nas mesmas condições dos demais 
candidatos, não cabendo questionamentos. 
5.4 – O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções 
constantes deste edital não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a 
prerrogativa legal. 
5.5 – O candidato inscrito como portador de deficiência, se classificado, além de figurar na 
lista geral de classificação, terá seu nome publicado em lista à parte, observada a respectiva 
ordem de classificação. 
5.6 – A contratação de candidato portador de deficiência classificado dar-se-á para o 
preenchimento na proporção das vagas indicadas para tal, as vagas não preenchidas serão 
ocupadas pelos demais candidatos, observadas rigorosa ordem de aprovação, durante o prazo 
de validade do teste. 
5.7 – O candidato inscrito na condição de portador de deficiência será contratado, devendo 
apresentar-se imediatamente para ser submetido à perícia médica realizada por junta oficial 
designada pela Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT, que terá decisão terminativa sobre: 

I. sua qualificação ou não como portador de deficiência, nos termos da legislação 
vigente; 

II. a compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo/especialidade/área de 
seleção. 

5.7.1 – Concluindo o laudo pela inexistência de deficiência ou por ser ela insuficiente para 
habilitar o candidato a concorrer às vagas reservadas, o candidato será excluído da lista de 
classificação de portadores de deficiência, mantendo a sua posição na lista geral de 
classificação. 
5.7.2 – Concluindo o laudo pela incompatibilidade da deficiência com as atribuições do 
cargo/especialidade/área de seleção, o candidato será excluído do teste. 
5.8 – As vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência que não forem providas 
por falta de candidatos, por reprovação no teste ou na perícia médica, serão preenchidas pelos 
demais candidatos, com estrita observância da ordem classificatória. 
5.9 - Inscrições dos Candidatos Portadores de Necessidades Especiais – PNE: 

I. Às pessoas Portadoras de �ecessidades Especiais – P�E (e deficiência física) é 
assegurado 5% (cinco por cento) das vagas ofertadas, por cargo neste Teste Seletivo  

Simplificado, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo, em 
obediência ao disposto nos Decretos Federais �ºs 3.298, de 20 de dezembro de 1989 e 
5.296, de 02 de dezembro de 2004; 
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II. Na aplicação deste percentual serão desconsideradas as partes decimais inferiores a 
0,5 (cinco décimos) e arredondadas aquelas iguais ou superiores a tal valor; 

III. Quando do preenchimento do Formulário de Requerimento de Inscrição, o Candidato 
Portadoras de �ecessidades Especiais – P�E deverá indicar sua condição no campo 
apropriado a este fim. Obrigatoriamente, deverá indicar se deseja concorrer às vagas 
reservadas aos portadores de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) vigente, bem como 
a provável causa da deficiência; 

IV. Quando convocados, os Portadoras de �ecessidades Especiais – P�E submeter-se-
ão a exame médico oficial, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do 
Candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência e de compatibilidade para o 
exercício do cargo; 

V. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo 
com os padrões mundialmente estabelecidos e que constituam inferioridade que 
implique grau acentuado de dificuldade para integração social; 

VI. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual 
passíveis de correção; 

VII. O candidato deverá apresentar laudo medico indicando a deficiência e o numero do 
CID correspondente junto com a ficha de inscrição, a falta deste documento indicara 
que o candidato fará parte da classificação geral. 

VIII. As vagas definidas para os portadores de deficiência que não forem preenchidas por 
falta de Candidatos, por reprovação no Teste Seletivo ou no exame médico, serão 
preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação; 

IX. A Candidata em �ecessidade Especial que tiver de amamentar durante a realização 
da Prova, deverá levar uma acompanhante que permanecerá em Sala reservada, 
ficando responsável pela guarda da criança. Não haverá compensação do tempo de 
amamentação no tempo de duração das provas; 

X. O Candidato cuja deficiência não for reconhecida pela Perícia Médica Oficial constará 
apenas da Lista de Convocação Geral, com a ressalva de inaptidão ao cargo, ficando 
excluído do percentual de 5% (cinco por cento) constante no presente Edital  

XI. Caso o Candidato inscrito de P�E não se enquadre nas categorias definidas no art. 4º, 

incisos I a V, do Decreto Federal 3.298, de 20.12.1989, seu nome será excluído da 
Lista de Portadoras de �ecessidades Especiais – P�E e passará a constar na Lista 

Geral de Classificação. 

 
6. DA SELEÇÃO  
6.1 As provas serão realizadas no dia 03 de Maio de 2010, na Escola Municipal Juscelino 
Kubistchek de Oliveira, situado à rua Cuiabá, s/nº,  no horário das 13:00 (treze) às 17:00 
(dezessete) horas. 
6.2 Os candidatos deverão comparecer no local e dia marcados, no mínimo 30 (trinta) minutos 
antes do horário previsto para o início das provas, munidos de caneta esferográfica azul ou 
preta e documento de identificação com foto, bem como do comprovante de inscrição.  
6.3 A prova, será de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na resolução de 25 (vinte 
e cinco) questões objetivas, com 4 (quatro) opções de resposta, com valor de 2 (dois) pontos 
para cada acerto, sendo: 10 (dez) questões de conhecimentos específicos ao cargo, 5 (cinco) 
questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco) questões de Matemática e 5 (cinco) questões de 
História de Mato Grosso, conforme conteúdo programático do Anexo I deste Edital. 
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6.4 Fica reservado aos Fiscais, o direito de excluir do recinto e eliminar do restante da prova, 
o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como tomar medidas 
saneadoras para resguardar a execução individual e correta das provas. 
6.5 O caderno de provas não poderá ser levado pelo candidato, uma vez que será utilizado 
para correção e para comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado. 
6.6 O Teste Seletivo Simplificado a que se refere o presente Edital terá validade até 30 de 
dezembro de 2010. 
 
7. DA CLASSIFICAÇÃO 
7.1 Será considerado habilitado a concorrer à vaga, o candidato que não obtiver nota zero em 
nenhuma das disciplinas e tiver atingido, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de 
aproveitamento no cômputo geral do teste seletivo simplificado, que terá pontuação máxima 
de 50 (cinquenta) pontos.  
7.2 O resultado final do teste seletivo simplificado trará publicado em Edital e no site 
www.paranaita.mt.gov.br , no dia 04 de Maio de 2010,  a classificação e o número de pontos 
obtidos na prova pelo candidato e homologado após 48 hs. 
7.3 Para os candidatos aos cargos, os critérios de desempate, se houver, serão os seguintes: 
 I - Maior nota na prova de conhecimentos específicos; 
II  -O de maior idade; 
7.4 A classificação final  será o resultado dos pontos obtidos na prova escrita. 
 
8. DA CO�TRATAÇÃO 
8.1 A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem 
dos classificados, não gerando, entretanto, o fato de aprovação no teste seletivo simplificado, 
direito à contratação, somente se houver necessidade de mais contratações, respeitando a 
ordem dos classificados. 
8.2 Às pessoas portadoras de necessidades especiais, compatibilidade da deficiência atestada, 
com o cargo de opção do Candidato, comprovada através de análise da Comissão 

Organizadora e Acompanhamento, que emitirá parecer sobre o enquadramento do tipo ou 
grau de deficiência e sua compatibilidade com o cargo; 
8.3 A contratação será feita exclusivamente pelo Regime de Contrato Temporário com a 
previdência destinada ao INSS. A jornada de trabalho será aquela que estiver em vigor na data 
da assinatura do contrato do candidato, com exceção das categorias que têm seus horários 
regulamentados por Lei. 
8.4 Apresentar declaração de não-acúmulo de cargo assinada pelo interessado, ficando vedada 
a contratação no caso de possuir outro vínculo empregatício público.   
8.5 O candidato que, na assinatura do contrato ou qualquer documento, prestar declarações 
falsas ou inexatas, terá sua inscrição cancelada e todos os atos dele decorrentes anulados.  
8.6 Se comprovada a não correspondência legal pertinente de qualquer documento 
apresentado no ato da admissão, ou a posteriori, pelo contratado, o mesmo arcará com os 
agravamentos subsequentes, inclusive os pecuniários. 
8.7 Para efeito de contrato temporário obedecerá a Lei Municipal nº 434/2007 e suas 
alterações. 
8.8 O contrato será rescindido unilateralmente em caso da vaga ser preenchida por concurso 
público. 
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9. DAS FU�ÇÕES/ATRIBUIÇÕES 
9.1 Principais funções/atribuições serão em conformidade com a Lei Municipal 434/2007 e 
suas alterações. 

 
 

10. DAS VAGAS 
 
10.1 Da quantidade de vagas descritas no quadro abaixo, será em conformidade com a Lei 
434/2007 e suas alterações. 
 

CARGOS �° DE VAGAS 
Psicólogo 01 
Odontologo 01 
Médico Clinico Geral 01 
Enfermeiro 01 

 
10.2 DA REMU�ERAÇÃO 

CARGOS ESCOLARIDADE C.H. REMU�ERAÇÃO 

Psicólogo  
Habilitação específica na área 

da Saúde 
40 hs 

R$           2.400,00 

Odontologo  Habilitação específica na área 40 hs R$           2.244,00 
Médico Clinico Geral Habilitação específica na área 40 hs R$           7.745,10  
Enfermeiro Habilitação específica na área 40 hs R$           2.600,00 

 
11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
11.1 Para os profissionais contratados temporariamente, que se ausentarem por motivo de 
licença médica superior a 15 (quinze) dias, será submetido à Perícia da Previdência Social 
INSS, ficando o ônus dos subsídios a cargo do Instituto, caso atendam às exigências legais. 
11.2 – O Candidato portador de Deficiência Física, nos termos da Lei, sendo destinado 5% 
(cinco por cento) das vagas pertencentes neste Teste Seletivo às pessoas portadoras de 
deficiência física, na forma como ficou estabelecida no  item 5.9, alíneas “I” até “XI”. As vagas 
que não forem preenchidas por inexistência de Candidatos portadores de deficiência física serão 
automaticamente destinadas aos demais Candidatos. 
11.3 – Os Candidatos portadores de Deficiência Física, nos termos da Lei, se aprovados e 
classificados, terão seus nomes publicados em separado. 
11.4 – O Candidato portador de deficiência participará do Teste Seletivo em igualdade de 
condições com os demais Candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, ao horário, ao 
local de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas para aprovação. 
11.5 Os contratos temporários serão cancelados no decorrer do ano, nas seguintes situações: 

I.A pedido; 
II. Quando do retorno do titular em condições de assumir o cargo efetivo; 
III. Quando o profissional apresentar no mês 10% (dez  por cento) ou mais de faltas 

injustificadas; 
IV. Descumprir as atribuições legais do cargo;  
V. Na hipótese prevista nos itens III e IV, a dispensa será efetuada com base em 
relatório, elaborado pelo Secretario da Pasta. 
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VI.Em caso da vaga ser preenchida por concurso. 

11.6 O candidato que se sentir lesado terá 48 (quarenta e oito) horas, a contar da publicação do 
resultado final para recorrer, via formulário para recurso (Anexo II), à revisão de prova junto ao 
Presidente da Comissão Organizadora que deverá, seguidamente ao recurso interposto, publicar 
o resultado no mural da Prefeitura Municipal e no site www.paranaita.mt.gov.br  em até 5 
(cinco) dias após o término do prazo recursal. 
11.7 Os casos omissos, problemas ou questões que surgirem e que não estejam expressamente 
previstos no presente Edital, serão resolvidos pela Comissão do Teste Seletivo Simplificado, 
nomeada pelo Prefeito Municipal através de Portaria, tornando pública a decisão. 
 
PREFEITURA MU�ICIPAL DE PARA�AITA / MT, Estado de Mato Grosso, aos 22 de 
abril de 2010.                   
                                                      
 
 
 
 

_________________________________________ 
Pedro Hideyo Miyazima 

Prefeito Municipal 
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A�EXO I 
CO�TEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 
LÍ�GUA PORTUGUESA 

 
Leitura e compreensão de textos, idéias principais e secundárias; relação entre as idéias; 
Vocabulário: sinônimos e antônimos. Instrumentos Lingüísticos: emprego das classes de 
palavras, concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal, emprego do acento 
indicativo da crase, 
colocação de termos e orações no período. Sistema ortográfico vigente. Divisão silábica. 
Encontros vocálicos, consonantais e dígrafos. Emprego dos sinais de pontuação. Estrutura e 
formação de palavras. Famílias de palavras. Classes de palavras. Flexão nominal e verbal. 
Oração e seus termos.  Discurso direto, indireto e indireto livre. Figuras de sintaxe. Noções de 
semântica: sinonímia, conotação e denotação. Polissemia e homonímia. 
 
 
MATEMÁTICA 
 
Sistema de numeração decimal; sentenças matemáticas expressas por igualdade; problemas 
com estruturas; máximo divisor comum; números primos; múltiplos de um número; mínimo 
múltiplo comum; percentagem; introdução à geometria; ponto; reta; plano; semi-reta; 
segmento de reta; medidas de um segmento; segmentos congruentes; sistema métrico decimal; 
resolução de problemas, conversão de medidas; área de figuras planas; conjunto de números 
racionais; representação de racionais na forma fracionária e decimal; juros simples; regra de 
três; conjunto de números inteiros; produtos cartesianos; adição, subtração, multiplicação e 
divisão, área, perímetro e raio. 
 
HISTÓRIA 
 
A criação da capitania de Mato Grosso; - Panorama cultural. - A transferência da capital para 
Cuiabá; - O rio Paraguai na comunicação e transporte após o final do século XIX. Sistema 
produtivo; extrativismo, usinas de açúcar e pecuária; - O panorama social: a questão da 
escravidão; - A cultura mato-grossense.  - A divisão do Estado de Mato Grosso;  -Aspectos 
econômicos, políticos e sociais, folclore de Mato Grosso.  
 
CO�HECIME�TOS ESPECÍFICOS 
 
PSICÓLOGO 
1. Reforma psiquiátrica no Brasil; 
2. Historia do movimento da reforma Psiquiátrica; 
3. Garantia dos direitos de cidadania aos portadores de sofrimento psíquico; 
4. A superação dom modelo do asilar;  
5. Fundamentos da Psicopatologia geral; 
6. Conceito de promoção e prevenção de saúde mental; 
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7. Elaboração de laudo psicológico; 
8. Legislação da saúde; Constituição Federal de 1988 – Titulo VIII; 
9. Código Estadual de saúde.  
 
 ODO�TOLOGO 
 
Clínica Geral odontológica; Semiologia e tratamento das afecções dos tecidos bucais; 
Farmacologia e anestesiologia na prática odontológica; Aspectos radiográficos das principais 
alterações dentárias e do sistema estomatognático; Procedimentos básicos de dentística 
operatória e restauradora, endodontia, periodontia e prátese dentária; Princípios de cirurgia, 
emergência e traumatologia; Promoção de saúde e prevenção em saúde bucal; Odontologia 
preventiva e social. SUS/Saúde Pública: Organização dos serviços de saúde no Brasil, 
Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes, Controle social, Indicadores de Saúde, 
Sistema de vigilância epidemiológica, Endemias e epidemias: situação atual, medidas de 
controle e tratamento, Modelo Assistencial, Planejamento e programação local de saúde, 
Política Nacional de Humanização. Políticas de Saúde: Política Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação em Saúde, Política Nacional de Humanização, Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional – SISVAN e SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Saúde.  
 

 

II – Médico 
1. Conhecimento da legislação que regulamenta a profissão;  
2. Conhecimento da Ética profissional;  
3. Diabetes Mellitus;  
4. Hipertensão Arterial; 
5. Doença Pulmonar;  
6. Obstrutiva Crônica;  
7.Cardiopatias;  
8.Valvupatias;  
9.Tuberculose;  
10.Doenças Sexualmente Transmissíveis;  
11. Hanseníase;  
12. Hepatite;  
13. Malária;  
14. Leishmaniose;  
15. Raiva;  
16. Febre Tifóide;  
17. Tétano;  
18.Artrite Reumatóide;  
19. Lupus Eritematoso Sistêmico;  
20. Osteoporose;  
21. Insuficiência Renal aguda;  
22. Insuficiência Renal crônica;  
23. Patologias da Tireóide;  
24. Pneumopatias;  
25.Ações preventivas junto à comunidade;  
26.O papel do profissional inserido na equipe de saúde familiar;  
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27.A importância do agente comunitário de saúde na otimização da consulta médica;  
28.Prevenção de acidentes no trabalho e prevenção de infecção hospitalar; 29.Prevenção de 
doenças tropicais. 

 
 

I – Enfermeiro 
1. Conhecimento da Ética Profissional;  
2. Conhecimento da legislação sobre o exercício da profissão;  
3. Conceito; histórico; Entidade de Classe; Equipe de Enfermagem; Unidade de Enfermagem 
ou de internação;  
4. Cuidado higiênico com o paciente; medida de conforto e segurança do paciente;  
5. Controle: temperatura; pulso; respiração; pressão arterial; 
6. Técnicas assépticas; noções de Farmacologia;  
7. Conduta e assistência imediata em casos de asfixia, hemorragia, 
vômito, fratura, lipotimia, convulsão, isolação, corpo estranho, picada de insetos e 
envenenamentos;  
8. Administração de medicamentos por via oral e parenteral;  
9. Aspiração, oxigenoterapia, nebulização, drenagens, gavagem;  
10. Identificação das variáveis; motivos e ações de Enfermagem;  
11. Vigilância epidemiológica;  
12. Coeficientes de mortalidade e natalidade;  
13. Cobertura vacinal; esquema de vacinação (bloqueio);  
14. Saúde da mulher; prevenção do câncer; prénatal; puerpério;  
15. Prevenção e tratamento da Tuberculose, Hanseníase, Obesidade, Dengue e Malária;  
16. Prevenção das doenças crônicas degenerativas (hipertensão, diabete, etc.);  
17. Prevenção de doenças tropicais.18. Legislação do SUS (Lei 8.080/90.Saúde do idoso, 
saúde do adolescente, doenças prevalentes na infância). 
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A�EXO II 
 

MODELO DE RECURSO 
 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 
 
 

Recurso quanto a: ___________________________________________________________ 
 
Nome: 

Endereço: 

Cargo: 

Nº da Inscrição: 

Carteira de Identidade nº: 

 
Questionamento: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Embasamento: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


