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SOBRE RECURSOS 

 

PRAZO: 10/04 a 11/04. 
 
1 - Para impetrar seu recurso entre no site: https://www.ian.org.br/ 
2 - Próximo ao brasão da Prefeitura Municipal de Miguel Pereira, clicar em detalhes, ao abrir 
nova página clicar em área do candidato. 
3 – Clicar em recursos, preencher demais dados. 
 
Conforme edital em itens: 
 

9. DOS RECURSOS 
9.1. Será admitido recurso quanto: 
a) ao gabarito preliminar e ao conteúdo das questões das Provas Objetivas; 
b) ao resultado preliminar das Provas Objetivas. 
 
9.2. A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet através do Sistema Eletrônico 
de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à 
inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, conforme disposições contidas no site 
www.ian.org.br, no link correspondente a este Concurso Público. 
9.3. Não será aceito recurso via postal, via fax, via e-mail, e outros diversos do que determina o 
subitem 9.2 deste Edital. 
9.4. Os recursos julgados serão divulgados no site www.ian.org.br, não sendo possível o 
conhecimento do resultado via telefone ou e-mail, e não sendo enviado, individualmente, a qualquer 
recorrente o teor dessas decisões. 
9.5. O prazo para interposição de quaisquer recursos será de 2 (dois) dias, no horário das 9:00 horas 
do primeiro dia às 16:00 horas do último dia (horário de Brasília), ininterruptamente, contados do 
primeiro dia útil posterior à data da divulgação do fato que lhe deu origem. 
9.6. O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das Provas 
Objetivas poderá fazê-lo das 8:00 horas do dia 10 de abril de 2018 até as 23:59 horas do dia 11 de 
abril de 2018, ininterruptas, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato a este 
Concurso Público, acessando o site www.ian.org.br. 
9.7. O recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação daquilo em que o candidato se 
julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de 
artigos, de legislações, itens, páginas de livros, nomes de autores etc., e ainda a exposição de motivos 
e argumentos com fundamentações circunstanciadas. O candidato deverá ser claro, consistente e 
objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 
9.8. Serão rejeitados também preliminarmente os recursos enviados fora do prazo improrrogável de 
48 (quarenta e oito) horas, a contar da publicação de cada etapa, ou não fundamentados, e os que 
não contiverem dados necessários à identificação do candidato, como seu nome, número de 
inscrição e cargo. E ainda, serão rejeitados aqueles recursos enviados por qualquer outro meio que 
não o previsto neste Edital. 
9.9. Para interpor recurso, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico do IAN 
(www.ian.org.br), preencher o formulário próprio disponibilizado para recurso, imprimir e enviar, 
conforme o disposto no subitem 9.11 deste Edital. 
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9.10. Durante o prazo do recurso contra o gabarito preliminar, o IAN disponibilizará em seu site 
(www.ian.org.br) os Cadernos de Questões das Provas Objetivas. O espelho da Folha de Respostas 
de cada candidato também será divulgado pelo site do IAN durante o prazo do recurso contra a 
Classificação Preliminar. 
9.11. O recurso deverá ser encaminhado diretamente ao INSTITUTO DE AVALIAÇÃO NACIONAL - IAN, 
via SEDEX, localizado na Rua Visconde de Inhaúma, 134, salas 1614 a 1617, Centro, Rio de Janeiro/RJ, 
CEP 20091-007, indicando: “RECURSO – XXXXXXXX (especificar o tipo de recurso)”. 
9.12. Apenas serão analisados os recursos recebidos de acordo com as instruções deste Edital.  
9.13. A comprovação do encaminhamento tempestivo do recurso será feita mediante data de envio, 
sendo rejeitado recurso enviado fora do prazo. 
9.14. A pontuação correspondente à anulação de questões das Prova Objetivas, em razão do 
julgamento de recursos, será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido ou não. 
9.15. Quando do recurso resultar em alteração do gabarito, as provas serão corrigidas de acordo com 
o gabarito oficial definitivo. 
9.16. Em caso de deferimento de recurso interposto, poderá eventualmente ocorrer alteração da 
classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior. 
9.17. Não serão apreciados os recursos que forem apresentados: 
a) em desacordo com as especificações contidas neste Edital; 
b) fora do prazo estabelecido; 
c) fora da fase estabelecida; 
d) sem fundamentação lógica e consistente; 
e) contra terceiros; 
f) em coletivo; 
g) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora. 
9.18. Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso, recurso do recurso ou recurso de gabarito 
final definitivo. 
9.19. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
9.20. O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 
9.21. A interposição de recursos não obsta o regular andamento das demais fases do Concurso 
Público. 
9.22. Após a análise dos recursos, será publicada no endereço eletrônico do IAN (www.ian.org.br) a 
relação dos recursos deferidos e indeferidos, procedendo-se, caso necessário, à reclassificação dos 
candidatos e à divulgação de nova lista de aprovados. 
9.23. Após análise de todos os recursos interpostos, será publicado o Resultado Final do Concurso 
Público no endereço eletrônico do IAN (www.ian.org.br), no Boletim Informativo Municipal – BIM, 
no site oficial da Prefeitura Municipal de Miguel Pereira, e em veículos de comunicação. 
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