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ORIENTAÇÕES 

 
O candidato deverá: 
 
- Preencher o formulário de interposição de recurso fornecido neste documento; 
 
- Assinar e digitalizar o documento preenchido no formato pdf; 
 
- Encaminhar o pdf, em anexo, para o email sead@furg.br com o assunto: Recurso 
Edital (Número do Edital); 

Ex:  RECURSO EDITAL 01/2000 
 
- Respeitar os prazos para recurso fornecidos pelo Edital. 
 
Observações: 
 
- Serão aceitos recursos que até as 23:59 do prazo final estipulado no Edital; 
 
- A Secretaria de Educação a Distância – SEaD, não se responsabiliza por problemas 
de internet, rede de dados, computadores, erros de sistema, conversão de arquivos, 
arquivos corrompidos ou que por inabilidade, não chegaram ao endereço estipulado. 
 
 
Atenção! O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no 
indeferimento do recurso. 
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Formulário para interposição de recurso relativo a seleção de discentes, 

no âmbito da Universidade Aberta do Brasil – UAB, para atuação nos cursos na 
modalidade a distância da Universidade do Rio Grande - FURG  

 

Eu,____________________________________________________________, 
portador do documento de identidade nº______________________ para concorrer a 
uma vaga relativa ao Edital de seleção número ______/______ do Curso de 
____________________________________________________________________, 
apresento o presente recurso referente a 
etapa:______________________________________________________________ 

 
Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Para fundamentar essa contestação, encaminho anexos os seguintes 

documentos: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Rio Grande,................... de .......................................de 2018.  

 

Assinatura do candidato: 

 

 

USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – SEaD (Não preencher) 

RECURSO NÚMERO: _________ 

RECEBIDO em _______/_______/2018 

HORÁRIO: ______:________ 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE-FURG 
SECRETARIA GERAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – SEaD 


