MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
REGIONAL CATALÃO
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE
HISTÓRIA E CIÊNCIAS SOCIAIS

CAPA DE RECURSO
À homologação das inscrições ao
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 11/2017
PROCESSO Nº 23070.003361/2017-36
ÁREA:
Ensino de História

Eu, _________________________________________________________________________, candidato (a)
ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 11/2017 ao cargo de Professor Substituto de História, da Unidade
Acadêmica Especial de História e Ciências Sociais, venho Interpor Recurso, dentro do prazo* estabelecido pelo edital
do processo seletivo simplificado, à homologação das Inscrições divulgadas, pelo(s) seguinte(s) motivo(s):
( ) pagamento não efetuado
( ) ausência de informação de formação exigida (graduação e mestrado em História)
( ) Outro: ______________________________________________________________________________
Enviarei pelo e-mail institucional: dhcs.cacufg@gmail a capa de recurso digitalizada e devidamente assinada
por mim, juntamente com cópia digitalizada dos documentos ausentes estipulados na homologação; ou, ainda,
exercerei a opção de entrega pessoal ou por procuração, de tal documentação comprobatória na Secretaria da Unidade
Acadêmica Especial de História e Ciências Sociais, no horário das 09:00 h às 11:00 h e 14:00 h às 17:00 h, Bloco C,
sala 14 (telefone para solicitação de informações 64 3441 5309); me comprometendo a entregar no ato do sorteio do
ponto para a prova didática e instalação do processo seletivo simplificado cópias de

todos os documentos e

apresentação dos originais para conferência, conforme consta no item 04 do Edital 11/2017, sob pena de exclusão do
processo seletivo simplificado e conforme prevê a legislação em vigor.
Diante do exposto e mediante a entrega da documentação comprobatória SOLICITO à Banca do Concurso
HOMOLOGAÇÃO E DEFERIMENTO de minha inscrição.
Local e data:_______________, ____ de março de 2017

________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
* Observação: O prazo para recurso, via e-mail ou entrega pessoal, será contado a partir da data e do horário de
publicação da capa de recurso em complementação às normas do item 7 do Edital 11/2017, qual seja: 16:30 de 21/03/2017 a
16:30 de 22/03/2017.

