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COMUNICADO N.º 002, DE 11 DE JULHO DE 2015_CMDCA/CE/CS-UFG 

 

1. O Gabarito Preliminar da Prova Objetiva de Conhecimentos encontra-se disponível 

no endereço eletrônico do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás, 

https://cs.ufg.br/n/81803-conselho-tutelar 

2. O(a) Pré-Candidato(a) que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar 
da prova objetiva de conhecimentos poderá fazê-lo, das 08h do dia 13 de julho de 
2015 às 18h do dia 15 de julho de 2015, observado o horário oficial de Brasília/DF.  
 
3. Para recorrer contra os resultados preliminares da prova objetiva de 
conhecimentos, o(a) Pré-Candidato(o) deverá utilizar exclusivamente, no prazo 
previsto no item 2 deste Comunicado, o Sistema Eletrônico de Interposição de 
Recursos, no endereço eletrônico https://cs.ufg.br/n/81803-conselho-tutelar,  e seguir 
as instruções ali contidas, sob pena de não conhecimento do recurso.  
 
4. Não será aceito recurso enviado por fax, correio eletrônico ou pelos Correios ou 
fora do prazo e/ou entregues na Secretaria Executiva do CMDCA. 
 
5. Compete exclusivamente à Banca Recursal, designada pelo Centro de Seleção da 
Universidade Federal de Goiás, privativamente e em caráter irrecorrível, estabelecer 
parâmetros para o julgamento dos recursos interpostos contra o resultado da prova 
objetiva de conhecimentos, ressalvada a competência do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, conforme disposto no art. 28, da Resolução n.º 
54, de 8 de abril de 2015. 
 
6. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão/reconsideração de 
decisão de recursos, em face do resultado da prova objetiva de conhecimentos. 
  
7. Recursos cujo teor desrespeite a banca examinadora do Centro de Seleção da 
Universidade Federal de Goiás, da Comissão Eleitoral e do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente serão liminarmente indeferidos.  
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8. O resultado definitivo da prova objetiva de conhecimentos, após a apreciação dos 
recursos, será divulgado na data provável de 21 de julho de 2015.  
 
9. Nesse sentido, nunca é demais lembrar o velho brocardo jurídico: Dormientibus 

non succurrit jus, “o direito não socorre aos que dormem.”  

10. Para acessar o site do Centro de Seleção da UFG clique no link a seguir: 

https://cs.ufg.br/n/81803-conselho-tutelar 

 

 

Aguinaldo Lourenço Filho 
  Presidente do CMDCA 

Genivalda Araújo Cravo dos Santos 
Presidenta da Comissão Eleitoral 
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