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ANEXO H 
RECURSOS  

 
 
H-1.1 O candidato que desejar interpor Recurso poderá fazê-lo utilizando-se, exclusivamente, de 

formulário próprio disponível no espaço do candidato, com acesso por meio de login e senha, 
no site www.univille.br/concursos. 

 
H-1.2 O Recurso deve ser claramente fundamentado, com argumentação lógica, objetiva e 

consistente, explicando a alegação e, quando necessário, anexar documentos pertinentes ao 
pleito. 

 
H-1.3 Serão preliminarmente indeferidos os pedidos de recursos que: 

a) o seu teor seja desrespeitoso; 
b) sejam interpostos em desacordo com as regras e procedimentos constantes desse Edital; 
c) estejam fundamentados de forma incoerente; 
d) sejam intempestivos; 
e) interpostos por  e-mail, correios ou outro meio que não seja no espaço do candidato; 
f) derem entrada fora do prazo estabelecido no item H-1.7. 

 
H-1.4 Não serão consideradas como motivo para recurso os casos em que o candidato alegar 

alteração física ou patológica como desencadeadoras do rendimento apresentado durante a 
avaliação, tais como, doença, efeito de substâncias medicamentosas, luto, cansaço excessivo, 
tensão extrema, menstruação, dentre outros. 

 
H-1.5 Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes e que apontarem 

as circunstâncias que os justifiquem tecnicamente.  
 
H-1.6 Todos os Recursos encaminhados dentro do descrito no item H-1.7 serão analisados e os 

pareceres técnicos elaborados por banca recursal. 
 
H -1.7 O formulário para Recurso estará disponível no espaço do candidato, conforme cronograma 

abaixo: 

Recurso  Data para 
solicitação 

Divulgação do 
resultado do recurso 

Resultado preliminar do pedido de Isenção da taxa 
de inscrição  

04 e 05/06/2018 06/06/2018 

Resultado preliminar dos candidatos inscritos 13 e 14/06/2018 15/06/2018 

Gabarito preliminar da prova objetiva 02 e 03/07/2018 04/07/2018 

Resultado preliminar da prova de capacidade física 09 e 10/08/2018 14/08/2018 

Resultado preliminar do curso introdutório ao 
trabalho portuário 

21 e 22/11/2018 26/11/2018 

 
H-1.8 Será admitido recurso em face aos resultados preliminares das Etapas I, II e IV. 
 
H 2. DOS RESULTADOS DOS RECURSOS 

H-2.1 Os resultados dos pedidos de recursos da prova objetiva serão publicados no site 
www.univille.br/concursos. 

 
H-2.2 O resultado dos recursos da Etapa II - Capacidade Física, e da Etapa IV - Curso Introdutório ao 

Trabalho Portuário, serão disponibilizados no espaço do candidato. 

http://www.ogmo-sfs.com.br/
http://www.univille.br/concursos
http://www.univille.br/concursos

