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EDITAL N.º 14/2008 – CONCURSO 2008, DE 09 DE MAIO DE 2008 
Este Edital publica a relação dos candidatos aprovados nas provas escritas objetivas 

realizadas no dia 13 de abril de 2008. 
 
 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS 
E PREVIDÊNCIA torna pública a relação dos candidatos aprovados nas provas escritas 
objetivas do concurso público realizado no dia 13 de abril de 2008.  
1 O candidato que desejar interpor recurso contra os resultados ora publicados poderá 
entregá-los nos dias 12 e 13 de maio corrente, no horário comercial, no INSTITUTO 
CIDADES, localizado na Avenida Rui Barbosa, 1590, Sala 11, Lagoa Nova, Natal (RN), 
conforme o modelo do Anexo I deste Edital.  
2 A interposição de recursos será individual e poderá ser feita apenas no prazo recursal, ao 
INSTITUTO CIDADES . 
2.1 Não serão aceitos recursos via postal, via fac-símile (fax), e os assim enviados serão 
desconsiderados e liminarmente indeferidos. 
2.2 Serão rejeitados liminarmente os recursos enviados fora do prazo improrrogável , supra 
estabelecido, e os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato, como 
seu nome e endereço completo, número de inscrição e cargo. E ainda, serão rejeitados 
aqueles recursos enviados pelo correio, fax-símile, ou qualquer outro meio que não o previsto 
neste Edital. 
3 Resultado da prova escrita objetiva, por Cargo, na ordem alfabética dos Nome, contendo, 
classificação, número de inscrição, nome, nota obtida. Este resultado não contém a nota 
correspondente à prova de títulos, para os cargos de nível superior. 

 

 

RESULTADO AQUI 
 

 

Natal, 09 de maio de 2008. 
 

João Felipe da Trindade 
Secretário Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência 

 



A N E X O  I – Modelo de Recurso  
 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 

Nome:  

Endereço:  

Cargo:  

Nº de Inscrição:  

Carteira de Identidade Nº:  

 
Questionamento: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Embasamento: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data: ___/____/______ 
 
Assinatura: _______________________________________ __________ 


