
Caro(a) candidato(a), 
 
Para Recurso conforme Edital 03 e 04/2018 – Listas preliminares de inscritos, 
conforme Edital, siga os procedimentos abaixo: 
 
- O período recursal tem inicia a 0h do dia 12/06/2018 e se estende até às 23:59 do dia 
13/06/2018. 
 
1.  Entre no “Ambiente do Candidato”. 
 
2 Clique em “Home”.  
 
3 Na área “Mensagens e comunicados oficiais”, clique em “Nova Mensagem”. 
 
4. No campo “Concurso” selecione “Fazenda Rio Grande N.º 01-02/2018”. 
 
5. No campo “Assunto” selecione “INTERPOSIÇÃO RECURSO – EDITAL 03 e 04/2018”. 
 
6. No campo “Título da Mensagem” informe “RECURSO CONTRA LISTA PRELIMINAR”. 
 
7. No campo “Corpo da mensagem”, fundamente o recurso, conforme edital. 
 
8. Após fundamentar o recurso, clique no botão “Escolher arquivo”/“Selecionar arquivo” e 
selecione o arquivo desejado. Somente serão aceitos arquivo em PDF e com tamanho máximo 
(total ou individual) de 10MB. Caso o tamanho do(s) arquivo(s) ultrapasse os 10MB, o candidato 
deve dividir o arquivo ou enviar mais de uma mensagem. 
 
9. Após selecionar o documento, clique no botão "Anexar”. Os arquivos anexados aparecerão 
listados na área "Anexos". Para visualizá-los, clique no nome do arquivo que aparece na coluna 
"Nome Anexo" ou na lupa que aparece no final da linha. 
 
10. Caso deseje excluir o arquivo anexado, clique no X que aparece ao lado da lupa no final da 
linha. 
 
11. Para concluir, clique no botão "Enviar". Após o envio, o recurso ganhará um número de 
protocolo do NPS\PUCPR. O(s) recurso(s) enviado(s) ficará(ão) listado(s) na área “Mensagens e 
comunicados oficiais”. Para a IMPRESSÃO do(s) recurso(s) / protocolo, clique na lupa que 
aparece no final da linha para exibir o recurso enviado e, em seguida, clique no botão "Imprimir". 
 
12. Caso seja necessário, é possível cancelar todo o recurso / envio de documento, clicando no 
botão "Cancelar". 
 
> A imagem abaixo demonstra os passos para envio do recurso: 
 

 


