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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: 

Isadora Scherer Borges 

Nº inscrição: 

95 

Área de formação/programa/instituição: 

Medicina Veterinária/Anestesiologia de Pequenos Animais/Hospital Veterinário UPF 

E-mail: 

isa.borges1996@gmail.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 os parâmetros avaliados e notas de avaliação do memorial, bem como sua justificativa. 
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JUSTIFICATIVA: 

Gostaria de contestar as notas obtidas no memorial, e saber a discriminação de todas as categorias e 

notas que obtive na avaliação. Julgo que realizei uma boa apresentação e respondi de forma correta, 

completa e coesa os questionamentos técnicos e éticos realizados, e, ao final, obtive uma nota muito 

aquém do esperado.  

Ademais, sugiro para as próximas edições, gravação das apresentações e questionamentos/respostas, para 

facilitar posteriores recursos, visto que é uma nota subjetiva e foi decisiva para minha classificação final 

(indo de primeira para segunda colocação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

A avaliação do memorial descritivo foi feita de acordo com as regras estabelecidas no 

edital do processo seletivo e ratificada pela banca examinadora. 

 

“6.1.2.5. A Arguição do memorial descritivo consiste em uma arguição, por parte do candidato, de sua 

trajetória acadêmica, intelectual e profissional, enfatizando as razões e as perspectivas que o levaram a 

candidatar-se ao Programa de Residência deste edital. Essa etapa terá duração de 20 (vinte) a 30 

(trinta) minutos, sendo 10 (dez) minutos para a arguição e o restante do tempo poderá ser usado para 

questionamentos da banca. ” 

 

RECURSO IMPROCEDENTE. 

 


