
 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA – MG 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL DE PUBLICAÇÃO DOS GABARITOS E RECURSOS    

  

A Comissão do Concurso Público e a Rumo Certo Serviços e Assessoria LTDA – EPP fazem saber que 
publica em 14 de ABRIL de 2014 o GABARITO OFICIAL RETIFICADO E O RESULTADO DAS 
PROVAS OBJETIVAS do Concurso Público em tela e abre prazo para recurso contra os dados contidos 
no Resultado das Provas Objetivas. O presente concurso é para provimento de diversos empregos do 
quadro de funcionários do CRF MG e está regido pelo Edital 01/2014. 
 
1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1.1 - Está aberto nos dias 15 e 16 de abril de 2014, prazo de recurso contra os dados contidos no 
Resultado das Provas Objetivas publicado em 14 de abril de 2014. 
1.1.1 – Não serão respondidos recursos diversos do determinado no subitem anterior. 
1.2. – Os recursos deverão ser enviados via Correios, para a sede da Rumo Certo Serviços e 
Assessoria Ltda, situada na rua Curvelo, 32, loja 12, bairro Floresta, BH - MG, conforme 
determinado nos itens 9.1.2 a 9.3.1 do edital 01/2014 que regulamenta o certame. 
1.2.1 – Anexo a este edital, modelo de formulário para apresentação de recursos. 
1.3. – Não serão aceitos recursos de forma diversa do determinado neste edital e no edital 01/2014. 
1.4 – Transcrevem-se os itens do edital 01/2014:  
 

... 
 
9.1.2 Contra os resultados, nos dois dias úteis após o dia da sua 
publicação, desde que demonstrado erro material. 
9.2. Serão rejeitados liminarmente os recursos que: 
- não estiverem redigidos em termos próprios ou não fundamentados; 
- os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato; 
- ou ainda aqueles a que se der entrada fora dos prazos preestabelecidos. 
9.3. Os recursos deverão ser enviados pelo candidato em envelope 
contendo externamente em sua face frontal, os seguintes dados: 
CONCURSO PÚBLICO – CRF – MG – Edital nº 001/2014, NOME DO 
CANDIDATO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO E O EMPREGO PLEITEADO. 
9.3.1. Os recursos, na forma do subitem 9.3, deverão ser postados via 
Correios, dentro do prazo estabelecido, por SEDEX com AR - Aviso de 
Recebimento - para Rumo Certo Serviços e Assessoria Ltda – EPP, no 
endereço da Rua Curvelo, nº 32, Lj. 12 – Bairro Floresta – BH – MG – 
CEP: 31015-172. 
 
... 

 
  
 
Belo Horizonte-MG, 14 de março de 2014. 
 
 
 

 
Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais 
 
 
 
 
Rumo Certo Serviços e Assessoria Ltda 
CNPJ 07.953.125/0001-85 
 
 



 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA – MG 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL DE PUBLICAÇÃO DOS GABARITOS E RECURSOS    

  

 
ANEXO I  

 
MODELO FORMULÁRIO PARA RECURSO  

____________, ___ de ____________ de 2014. 

À  

Banca Examinadora  
Rumo Certo Serviços e Assessoria 
Concurso Público - CRF - MG 

Ref: Recurso Administrativo – Edital nº 01/2014. 
 
(    ) Gabarito Oficial – Revisão de Questões da Prova. 
 
(    ) Resultado Prova Objetiva - Classificação. 
 
(    ) Resultado Parcial – Classificação / Pontuação de Títulos / Redação 
 
Prezados Senhores, 

 
Eu, ____________________________________________________, candidato(a) ao cargo de 
___________________________, CI nº ______________________, inscrito sob o nº 
________, no concurso público desta Entidade, venho através deste, solicitar: 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
      

 
 
 

Atenciosamente, 

__________________________ 

       (assinatura candidato) 
 
 
 
 
 


