FORMULÁRIO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A PROVA OBJETIVA
PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
DIREITO EMPRESARIAL: ESTRUTURAS SOCIETÁRIAS, CONTRATOS E COMPLIANCE

CAPA DE RECURSO

Nome: ____________________________________________________________
Telefone: __________________________________________________________
Email: ____________________________________________________________
SOLICITAÇÃO
À Coordenação do Curso de Especialização em Direito Empresaril: estruturas societárias, contratos
e compliance, Prof. Dr. Gustavo Saad Diniz e Prof. Dr. Eduardo Saad-Diniz. Solicito revisão do
gabarito oficial preliminar, da prova objetiva, da(s) questão(ões) listada(s), conforme as especificações
dispostas no formulário “Justificativa de Recurso”.

Ribeirão Preto, _____ de _______________ de _______.

___________________________________
Assinatura
INSTRUÇÕES
Para a interposição de recurso contra o Gabarito da Prova de Seleção, o candidato deverá:
1. Cada conjunto de recursos deverá ser apresentado com as seguintes especificações:
a) um único formulário “Capa de Recurso”, com todos os campos devidamente preenchidos e,
obrigatoriamente, assinado pelo(a) próprio(a) candidato(a);
b) um formulário de “Justificativa de Recurso” para cada questão, devidamente preenchido, exclusivo
para o embasamento do recurso contra o Gabarito da questão;
c) o conjunto de formulários “Justificativa de Recurso” deverá ser anexado a apenas uma “Capa de
Recurso”;
d) no formulário “Justificativa de Recurso”, deverá constar argumentação lógica e consistente elaborada
pelo(a) próprio(a) candidato(a), relativa ao gabarito das questões;
e) o formulário “Justificativa de Recurso” não poderá ter assinatura ou marca que possa identificar o(a)
candidato(a) recorrente, sob pena de não ser respondido;
2. Candidatos(as) que apresentarem, no formulário “Justificativa de Recurso”, argumentações e(ou) redações
idênticas ou semelhantes não terão esses recursos respondidos.
3. Será preliminarmente indeferido recurso extemporâneo, inconsistente, que não atenda às exigências dos
modelos de formulários e(ou) fora de qualquer uma das especificações estabelecidas nos formulários “Capa
de Recursos” e “Justificativa de Recurso”.
4. O presente formulário deverá ser devidamente preenchido manualmente, assinado e enviado por e-mail
posfadepfdrp@gmail.com em formato PDF.

FORMULÁRIO DE RECURSO

Recurso contra gabarito oficial preliminar da prova objetiva:
Nº de Formulário:
Nº da Questão:
Gabarito Preliminar
Resposta do Candidato

Justificativa de Recurso:

