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ANEXO 3 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Instruções: 

1- Utilize um formulário para cada recurso.  

2-  Os recursos devem ser digitados. 

3- Apresentar argumentação lógica e consistente.  

4- O recurso deverá ser enviado, como anexo, à Comissão Executora do Processo Seletivo, para o 

endereço eletrônico concursosexternos@upf.br. 

5- Preencher os campos abaixo: 

Nome do candidato: 

Dionatan Almeida de Oliveira 

Nº inscrição: 

126 

Área de formação/programa/instituição: 

Enfermagem / UFSM 

E-mail: 

dionatan190@gmail.com 

 

À Comissão Executora do Processo Seletivo. 

Como candidato inscrito, solicito : 

TEOR DA SOLICITAÇÃO (inscrição, questão, gabarito, outros): 

Trata-se de recurso postulado com o intuito de que seja reconsiderado o prazo para solicitação da validação 

da pontuação adicional referente ao programa “Brasil Conta Comigo”. 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

Sou formando do Curso de Enfermagem no Campus da UFSM em Palmeira das Missões e, além de estar 

participando do programa suprarreferido, na linha de frente contra o COVID, também estou fazendo 

estágio supervisionado B no Hospital de Caridade de Palmeira das Missões, totalizando uma carga horária 

semanal de mais de 80h. Somado a isso também estou finalizando o meu Trabalho de Conclusão de Curso, 

cujo tema é “O CUIDAR DE UMA PESSOA COM CÂNCER NA ÓTICA DE 

FAMILIARES CUIDADORES: REVISÃO DE LITERATURA”. 
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Ocorre que, devido a exaustão física e a escassez de tempo, acabei por não observar no site, conforme 

estipulava o item 1.9 do edital de abertura, a mudança do prazo para solicitação da validação dos pontos, 

a qual seria até o último dia das inscrições, qual seja, dia 11/11/2020. 

Ante ao exposto, solicito a reconsideração do prazo para solicitação de validação da pontuação adicional, 

bem como encaminho em anexo a Declaração de Atuação, a qual totalizou, até o momento, mais de 900 

horas de trabalho. 

 

 

 

 

PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

 

Por força de edital, os prazos devem ser cumpridos de acordo com o especificado, não 

podendo haver exceções. 

 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


