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Recursos contra o Gabarito Oficial 
  
Esta orientação destina-se à postagem de questionamentos sobre o conteúdo 
e/ou gabarito das provas do Concurso Público para provimento de Cargos da 
Carreira de Técnicos Administrativos da UFSJ – Edital 01/2016. 
Os questionamentos deverão ser feitos exclusivamente pelos candidatos, que 
deverão acessar a Plataforma de Recursos (recursos.ufsj.edu.br) usando o 
CPF e a senha cadastrados no ato da inscrição. 
 
Atenção: 

 opiniões pessoais e questionamentos que não forem devidamente 
formulados serão apagados imediatamente e não serão considerados 
em hipótese alguma; 

 solicitamos que os candidatos respeitem o limite máximo de 5 
questionamentos por questão (caso já haja 5 questionamentos em 
uma questão, NÃO poste um novo questionamento); 

 solicitamos que os candidatos NÃO respondam os questionamentos de 
outros candidatos. Isso é função da banca; 

 o período para o envio dos questionamentos é das 18 horas do dia 
20/03/2016 até às 18 horas do dia 22/08/2015, sendo irrecorrível a 
decisão; 

 o prazo para resposta da banca é até as 18 h do dia 31/03/2016; 
 os questionamentos serão analisados pelas bancas responsáveis pelas 

respectivas provas, que darão decisão terminativa sobre os mesmos, 
constituindo-se em única e última instância; 

 julgado procedente o questionamento, a questão será anulada e contado 
o ponto correspondente em favor de todos os candidatos; 

 havendo modificação no gabarito, decorrente dos recursos, as provas 
serão corrigidas de acordo com o gabarito definitivo; 

 será eliminado do fórum de recursos o candidato que faltar com a devida 
cortesia com os membros de banca ou demais candidatos. 

 
Para entrar o sistema, acesse o endereço recursos.ufsj.edu.br 
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