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e) maior idade.  
 
5.4.2. Persistindo ainda o empate, após os critérios adotados no subitem 5.4.1, poderá 
haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.  
 
5.5. Apurada a Classificação Final, em ordem decrescente de pontuação, esta será 
publicada como Resultado Final. 
 
5.5.1. O Resultado Final será no Boletim Oficial do Município, no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias (www.duquedecaxias.rj.gov.br), no site do 
IAN (www.ian.org.br) e afixado no mural da Coordenadoria dos Conselhos Tutelares, 
na data prevista de 21 de agosto de 2019, conforme o anexo II deste Edital.  
 
5.5.2. Os candidatos REPROVADOS serão EXCLUÍDOS do Processo Seletivo, e seus 
nomes ou números de inscrição NÃO constarão na listagem de Resultado Final.  
 

6. DOS RECURSOS  
 
6.1. Será admitido recurso quanto:  
 
a) ao gabarito preliminar e às questões das provas de múltipla escolha;  
 
b) à nota da prova de Redação;  
 
c) à classificação preliminar nas provas.   
 
6.2. 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 entregar, conforme o disposto no subitem 6.2.1 deste Edital.  
 
6.2.1. O recurso impresso deverá ser encaminhado PESSOALMENTE ao CMDCA, 
localizado na Rua Manuel Vieira, S/N, Parque Centenário, Duque de Caxias/RJ, 
endereçado ao Presidente do CMDCA, indicando na parte externa do envelope: 
“RECURSO – XXXXXXXX (especificar o tipo de recurso, conforme subitem 6.1)”.  
 
6.2.1.1. O interessado ou seu procurador receberá um comprovante de entrega de 
documentação.   
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6.2.2. O prazo para a entrega de quaisquer dos recursos será de 2 (dois) dias, no 
horário das 9:00 horas do primeiro dia às 17:00 horas do último dia (horário de 
Brasília), ininterruptamente, contados do primeiro dia útil posterior à data da 
divulgação do fato que lhe deu origem.  
 
6.2.2.1. O prazo para interposição de recurso é preclusivo, e comum a todos os 
candidatos.  
 
6.2.3. NÃO será aceito recurso via outros meios diversos do que determina este Edital. 
 
6.3. O próprio candidato, ou seu procurador legal, poderá interpor recurso quando 
ficar evidenciado erro na formulação da questão, no gabarito, na correção ou no 
critério de julgamento, utilizando-se, para tanto, de formulário próprio para cada 
questão, cujo modelo estará disponível no site www.ian.org.br.  
 
6.3.1. 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 dos 
autores, etc, e ainda a exposição de motivos e argumentos com fundamentações 
circunstanciadas.  
 
6.3.2. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, sendo que o 
recurso inconsistente será automaticamente indeferido.  
 
6.3.3. 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.  
 
6.3.4. O espelho da Folha de Respostas e da Folha de Redação de cada candidato será 
divulgado pelo site do IAN (www.ian.org.br), mas apenas durante o prazo do recurso 
contra a Classificação Preliminar.  
 
6.3.5. O espelho da Folha de Redação de cada candidato será divulgado no site do IAN 
(www.ian.org.br) durante o prazo de recurso contra a nota de Redação 
 
6.3.6. A pontuação correspondente à anulação de questões das provas de múltipla 
escolha, em razão do julgamento de recursos, será atribuída a todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido ou não.  
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6.3.7. Quando do recurso resultar em alteração do gabarito, as provas serão corrigidas 
de acordo com o gabarito oficial definitivo.  
 
6.3.8. Se, por força de decisão favorável a impugnações, houver modificação do 
gabarito divulgado antes dos recursos, as provas serão corrigidas de acordo com o 
gabarito definitivo, NÃO se admitindo recurso dessa modificação. 
 
6.3.9. Em caso de deferimento de recurso interposto, poderá eventualmente ocorrer 
alteração da classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior 
ou inferior.  
 
6.3.10. 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 ou inconsistente;  
 
e) contra terceiros;  
 
f) em coletivo;  
 
g) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora.  
 
6.3.11. Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso, recurso do recurso ou 
recurso de gabarito final definitivo.  
 
6.3.12. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual NÃO caberão recursos adicionais.  
 
6.4. A interposição de recursos NÃO obsta o regular andamento das demais fases do 
Processo Seletivo. 
 
6.5.   Após a análise dos recursos, será publicada no Boletim Oficial do Município, no 
site oficial da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias (www.duquedecaxias.rj.gov.br), 
no site do IAN (www.ian.org.br) e afixado no mural da Coordenadoria dos Conselhos 
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Tutelares, conforme o cronograma do anexo II, a relação dos recursos deferidos e 
indeferidos, NÃO sendo possível o conhecimento do resultado via telefone ou e-mail, e 
NÃO sendo enviado, individualmente, a qualquer recorrente, o teor dessas decisões.  
 
6.6. Após o resultado de todos os recursos interpostos, será publicado o Resultado 
Final no Boletim Oficial do Município, no site oficial da Prefeitura Municipal de Duque 
de Caxias (www.duquedecaxias.rj.gov.br), no site do IAN (www.ian.org.br) e afixado no 
mural da Coordenadoria dos Conselhos Tutelares, conforme cronograma do anexo II.  
 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
7.1. Todas as publicações oficiais referentes ao Processo Seletivo de que trata este 
Edital serão providenciadas pela CMDCA, e disponibilizadas no endereço eletrônico do 
IAN (www.ian.org.br) e da Prefeitura (www.duquedecaxias.rj.gov.br). 
 
7.2. O cronograma com as datas previstas para a realização de todas as etapas da 
Prova de Aferição encontra-se no anexo II deste Edital.  
 
7.2.1. Dependendo da necessidade, o cronograma PODERÁ sofrer alterações, sendo de 
responsabilidade do candidato o acompanhamento dessas possíveis alterações, assim 
como o acompanhamento de todas as publicações referentes ao Processo Seletivo. 
 

7.3. Qualquer informação pertinente relativa a este Processo Seletivo poderá ser 
obtida na Central de Atendimento do IAN, através do telefone (21) 20816210 ou do e-
mail contato@ian.org,br, de segunda a sexta-feira (exceto em feriados), das 9:00 às 
12:00 horas ou de 13:00 às 17:00 horas (horário de Brasília). 
 
7.3.1. As informações referentes à classificação e à nota do candidato NÃO serão 
transmitidas por telefone, em hipótese alguma. 
 
7.4. O candidato que desejar comprovante de comparecimento nas provas deverá 
solicitá-lo ao coordenador do Local de Provas.  
 
7.5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto NÃO consumada a providência do evento que lhes disser 
respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso oficial, e amplamente 
divulgado no endereço eletrônico do IAN (www.ian.org.br) e da Prefeitura 
(www.duquedecaxias.rj.gov.br). 
 


