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ANEXO V

GOVERNO DO PIAUÍ
             EDITAL Nº. 01 DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ACAUÃ - PI

              

MODELO DE REQUERIMENTO PARA CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS OU QUE NECESSITAM DE 
CUIDADOS ESPECIAIS

O(A)candidato(a)_______________________________________________________,CPFnº_____________  concorrente  a 
vaga para o cargo de _________________________________________, regido pelo Edital n.° 1 do Concurso Público 1/2011, 
de ____ de _______ de 2011, vem requerer vaga especial como PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. Nessa ocasião, o 
(a) referido(a) candidato(a) apresentou LAUDO MÉDICO com a respectiva Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde (CID), no qual constam os seguintes dados:
Tipo de deficiência de que é portador:                                                                                              ___  . 
Código correspondente da (CID):                                                                                                     ___  .
Nome e CRM do médico responsável pelo laudo:                                                                             __  .
OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples, tais 
como miopia,  astigmatismo, estrabismo e  congêneres.  Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa 
concordância em relação ao enquadramento de sua situação, nos termos do Decreto n.°  5.296,  de 2 de dezembro de 2004, 
publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004, especialmente no que concerne ao conteúdo do item 6 deste edital, 
sujeitando-se à perda dos direitos requeridos em caso de não-homologação de sua situação, por ocasião da realização da perícia 
médica.

                              REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL E (OU) DE TRATAMENTO ESPECIAL

Marque com um X no quadrado correspondente caso necessite, ou não, de prova especial e (ou) de tratamento 
especial.

NÃO HÁ NECESSIDADE DE PROVA ESPECIAL E( OU) DE TRATAMENTO ESPECIAL

HÁ NECESSIDADE DE PROVA E (OU) DE TRATAMENTO ESPECIAL
(No quadro a seguir, selecionar o tipo de prova e (ou) o tratamento especial necessário(s)).

1. Necessidades físicas:
(  ) sala para amamentação (candidata que tiver 
necessidade de amamentar seu bebê)
(    ) sala térrea (dificuldade para 
locomoção)
( ) sala individual (candidato com doença 
contagiosa/outras)
(    ) maca
(    ) mesa para cadeira de rodas
(    ) apoio para perna
1.1. Mesa e cadeiras separadas
(    ) gravidez de risco
(    ) obesidade
(    ) limitações físicas
1.2. Auxílio para preenchimento:
dificuldade/ impossibilidade de escrever)
(    ) da folha de respostas da prova objetiva
1.3. Auxílio para leitura (ledor)
(    ) dislexia
(    ) tetraplegia

2. Necessidades visuais (cego ou pessoa com 
baixa visão)
(    ) auxílio na leitura da prova (ledor)
(    ) prova em braille e ledor
(    ) prova ampliada (fonte entre 14 e 16)
 (    ) prova super ampliada (fonte 28)
3. Necessidades auditivas (perda total ou parcial
da audição)
(  ) intérprete de LIBRAS (Língua Brasileira de
Sinais)
(    ) leitura labial

____________________, ______ de _______________________ de 20_____

_____________________________________
Assinatura do (a) candidato (a)
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ANEXO VI

CAPA DE RECURSOS – PROVA OBJETIVA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ - PI
PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE ______________________________

NOME DO CANDIDATO: ____________________________________  INSCRIÇÃO No: _____________

TELEFONE(S): ______________________________    CPF:___________________________________    

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: ________________________________________________

CIDADE:_____________________  ESTADO:_____________________   CEP:____________________  

Solicitação:
À Banca Examinadora da Coordenação Pedagógica:
Solicito revisão do Gabarito Oficial Preliminar da Prova Objetiva, questões ______________________, conforme as 
especificações inclusas.

__________________, ____ de ________________ de 20___.

_________________________________________________

Assinatura do candidato

Instruções

Para a interposição de recursos contra o Gabarito Oficial Preliminar da Prova Objetiva, o candidato deverá:

• Entregar dois conjuntos de recursos, um original e uma cópia.
• Cada conjunto de recursos deverá ser apresentado com as seguintes especificações:

a)  um  único  formulário  “Capa  de  Recursos”,  com  todos  os  campos  devidamente  preenchidos  e, 
obrigatoriamente, assinados pelo próprio candidato;

b) um formulário “Justificativa de Recurso”, devidamente preenchido, exclusivo para cada questão cujo gabarito 
oficial preliminar esteja sendo questionado;

c) em cada formulário “Justificativa de Recurso”, deverá constar a indicação do cargo, do número da questão 
cujo gabarito oficial preliminar esteja sendo questionado, da resposta marcada pelo candidato e do gabarito 
oficial preliminar divulgado pelo Instituto Machado de Assis

d) em cada formulário “Justificativa de Recurso”, apresentação de argumentação lógica e consistente elaborada 
pelo próprio candidato;

e) nenhum dos formulários “Justificativa de Recurso” poderá ter assinatura ou marca que possa identificar o 
candidato recorrente;

f) à exceção do campo assinatura do formulário “Capa de Recursos”, todos os demais campos dos formulários 
“Capa de Recursos” e “Justificativa de Recurso” deverão ser datilografados ou digitados, sob pena de não 
serem respondidos.

• Candidatos que apresentarem, no formulário “Justificativa de Recurso”, argumentações e(ou) redações idênticas 
ou semelhantes não terão esses recursos respondidos.

• 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 editais referentes ao 
Concurso Público ou nos formulários “Capa de Recursos” e “Justificativa de Recurso”. 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE RECURSO

NOME DO CANDIDATO:________________________________________________ INSCRIÇÃO No:______________ 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE _______________________________
DATA DO PROTOCOLO: ____/____/____        HORÁRIO: ______h _____
QUANTIDADE DE PÁGINAS ANEXADAS: _____

JUSTIFICATIVA DE RECURSO – PROVA OBJETIVA

PARA USO DO 
INSTITUTO 

MACHADO DE 
ASSIS

PARA USO DO 
INSTITUTO 

MACHADO DE 
ASSIS
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE __________________

QUESTÃO No:______                               

GABARITO DO INSTITUTO MACHADO DE ASSIS_____                    RESPOSTA DO CANDIDATO: _____

ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO / SOLICITAÇÃO DO CANDIDATO:

DOCUMENTAÇÃO ANEXADA:

1. _____Quantidade de páginas: ____

2. _____Quantidade de páginas: ____

3. _____Quantidade de páginas: ____

4. _____Quantidade de páginas: ____
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ANEXO VII

GOVERNO DO PIAUÍ

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ - PI
        PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE ________________________________

FORMULÁRIO COM A RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PROTOCOLADOS PARA A PROVA DE TÍTULOS
NOME DO CANDIDATO:  ________________________________ INSCRIÇÃO No: _____________

• ITEM DE AVALIAÇÃO 1 – DOUTORADO: Cópia autenticada do Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
curso de Doutorado na área do cargo.

Pontuação: Área: 5,0
     Limite: 10,0

Document
o No Descrição do documento

Instituição que emitiu o 
documento

1.

2.

3.

4.

• ITEM DE AVALIAÇÃO 2 – MESTRADO: Cópia autenticada do Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
curso de Mestrado na área do cargo.

Pontuação: Área: 3,0
     Limite: 6,0

Document
o No Descrição do documento

Instituição que emitiu o 
documento

1.

2.

3.

4.

• ITEM DE AVALIAÇÃO 3 – Pós-graduação lato sensu: Cópia autenticada do Certificado de conclusão de curso de 
pós-graduação em nível de especialização lato sensu na área do cargo, emitido por instituição de ensino reconhecida 
pelo MEC com carga horária mínima de 360h.

Pontuação: Área: 2,0
                     Limite: 4,0
Document

o No Descrição do documento
Instituição que emitiu o 

documento

1.

2.

3.

4.

• ITEM DE AVALIAÇÃO 4 – Participação em cursos na área do cargo: Certificado de participação em cursos na 
área do cargo com carga horária mínima de 40 horas/aula.

Pontuação: Área: 1,0
             Limite: 2,0

Document
o No Descrição do documento

Instituição que emitiu o 
documento

1.

2.

3.

4.
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• ITEM DE AVALIAÇÃO 5 – Cursos ministrados (EVENTO) na área do cargo: Cursos ministrados na área do cargo 
com carga horária mínima de 40 horas/aula.

Pontuação: Área: 1,5
     Limite: 3,0

Document
o No Descrição do documento

Instituição que emitiu o 
documento

1.

2.

3.

4.

___________________,_____de ___________________de 20__.

_______________________________________
Assinatura do Candidato

Informações:

• Entregar este formulário com os anexos em 2 (duas) vias;

• A documentação entregue não será conferida no ato da entrega pela equipe de recebimento com a finalidade 
de pontuação; 

• São de responsabilidade exclusiva do candidato o correto preenchimento dos campos do formulário e a 
entrega da documentação em conformidade com o Edital Normativo e suas retificações.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOME DO CANDIDATO: _________________________________________ INSCRIÇÃO No: _________________

CARGO:________________________________ DATA DO PROTOCOLO: ___/___/___ HORÁRIO: ____h ___m

QUANTIDADE DE ANEXOS:  _______

PROTOCOLO DE ENTREGA DE FORMULÁRIO PARA A PROVA DE TÍTULOS

PARA USO DA FUNDAÇÃO
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ANEXO VIII

CAPA DE RECURSOS – PROVA DE TITULOS
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ - PI

PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE ______________________________
NOME DO CANDIDATO: ____________________________________  INSCRIÇÃO No: _____________

TELEFONE(S): ______________________________    CPF:___________________________________    

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: ________________________________________________

CIDADE:_____________________  ESTADO:_____________________   CEP:____________________  

Solicitação:
À Banca Examinadora da Coordenação Pedagógica:
Solicito revisão dos Títulos apresentados conforme as especificações inclusas.

__________________, ____ de ________________ de 20___.

_________________________________________________

Assinatura do candidato

Instruções

Para a interposição de recursos contra o resultado da avaliação de títulos, o candidato deverá:

• Entregar dois conjuntos de recursos, um original e uma cópia.
• Cada conjunto de recursos deverá ser apresentado com as seguintes especificações:

a)  um  único  formulário  “Capa  de  Recursos”,  com  todos  os  campos  devidamente  preenchidos  e, 
obrigatoriamente, assinado pelo próprio candidato;

b)  um  formulário  “Justificativa  de  Recurso”,  devidamente  preenchido,  exclusivo para  cada  título  a  ser 
questionado;

c)  em cada  formulário  “Justificativa  de  Recurso”,  deverá  constar  a  indicação  do cargo  e  a  titulação  a  ser 
questionada;

d) em cada formulário “Justificativa de Recurso”, apresentação de argumentação lógica e consistente elaborada 
pelo próprio candidato;

e) nenhum dos formulários “Justificativa de Recurso” poderá ter assinatura ou marca que possa identificar o 
candidato recorrente;

f) à exceção do campo assinatura do formulário “Capa de Recursos”, todos os demais campos dos formulários 
“Capa de Recursos” e “Justificativa de Recurso” deverão ser digitados, sob pena de não serem respondidos.

• Candidatos que apresentarem, no formulário “Justificativa de Recurso”, argumentações e(ou) redações idênticas 
ou semelhantes não terão esses recursos respondidos.

• 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 editais referentes ao 
Concurso Público ou nos formulários “Capa de Recursos” e “Justificativa de Recurso”. 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE RECURSO

NOME DO CANDIDATO:_____________________________________INSCRIÇÃO No:______________ 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE _______________________________
DATA DO PROTOCOLO: ____/____/____        HORÁRIO: ______h _____
QUANTIDADE DE PÁGINAS ANEXADAS: _____

JUSTIFICATIVA DE RECURSO – PROVA DE TÍTULOS

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE 
__________________

PARA USO DO 
INSTITUTO 

MACHADO DE 
ASSIS

PARA USO DO 
INSTITUTO 

MACHADO DE 
ASSIS
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ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO / SOLICITAÇÃO DO CANDIDATO:

SEGUE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA.


