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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: 

Giulia Lemos de Pinho Zanardo 

Nº inscrição: 

468 

Área de formação/programa/instituição: 

Medicina Veterinária / Clínica cirúrgica de pequenos animais – AC / Hospital Veterinário - 

UPF 

E-mail:

giulia_zanardo@hotmail.com 

À Comissão Executora do Processo Seletivo. 

Como candidato inscrito, solicito (informar claramente o teor da solicitação e a justificativa): 

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

Solicito revisão da pontuação do currículo. 

JUSTIFICATIVA: 

Prezados, conforme o edital disposto em https://www.upf.br/formas-ingresso/residencia o cálculo para 

média do currículo seria MC=NP*100/23*0,25 através de pontuação determinada pelo quadro 

de pontuação também presente neste edital. 

A média divulgada para meu currículo foi de 17.39, porém conforme o quadro de pontuação ao qual 

calculei na hora da montagem e completei pontuação máxima nos itens 01, 02, 04, 06 e 07, inclusive 

enviando documentos a mais para garantia de tal pontuação, minha média seria de 18,47. 

https://www.upf.br/formas-ingresso/residencia
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Acredito que o primeiro certificado possa ter sido contabilizado errado, pois nele constam 4 semestres 

diferentes de monitoria, o que foi especificado na descrição do título, assim somente este certificado já 

geraria 2,0 pontos. 

Solicito então, por favor, a verificação. 

PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

Houve um equívoco na transcrição de algumas notas da primeira etapa para 
o resultado preliminar da segunda etapa, especificamente na área da 
Medicina Veterinária.
Foram realizados os ajustes nas notas da primeira etapa e a retificação no 
resultado final do processo seletivo.

RECURSO PROCEDENTE.




