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PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO PARA CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO - REGULAMENTO SEPLAG Nº 02/2017 

 
 

INFORMAÇÕES PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS – 1ª Etapa e 2ª Etapa 
 

A Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, conforme disposto no Regulamento 
SEPLAG nº 02/2017, item 9, informa link para acesso ao “Formulário de Recurso Eletrônico - Regulamento 
SEPLAG nº 02/2017”: http://Goo.gl/YxHhVi.  

 
O prazo para a interposição de recursos referentes aos resultados da 1ª Etapa e da 2ª Etapa é de 
10/08/2017 a 11/08/2017 (dois dias úteis a partir da divulgação dos resultados). Para interpor recurso, o 
candidato deverá: 
 
 Preencher o “Formulário de Recurso Eletrônico - Regulamento SEPLAG nº 02/2017”, 
 Encaminhar os documentos que julgue pertinentes para endossar o pedido (se houver), digitalizados, 
preferencialmente em arquivo único e em formato PDF, para o endereço de e-mail:  
pss.scpmso@planejamento.mg.gov.br. 
 

Caso prefira, o candidato poderá interpor recurso presencialmente. Neste caso, o candidato deverá: 
 

 Preencher e assinar o Formulário de Recurso (Anexo VIII do Regulamento SEPLAG nº 02/2017); 
 Entregar o Formulário de Recurso; apresentar os originais e entregar as cópias dos documentos que 
julgue pertinentes para endossar o pedido (se houver), presencialmente ou por meio de Procurador, nos 
endereços informados no Anexo VI do Regulamento SEPLAG nº 02/2017, em um envelope, contendo a 
identificação do candidato e os seguintes dados: 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SEPLAG/MG - PERÍCIA MÉDICA 
REGULAMENTO: 02/2017 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

NOME COMPLETO DO CANDIDATO:    
Informação sobre a vaga a qual concorre: 

Cargo: Médico Perito Fonoaudiólogo 
Local da Vaga:    

(informar qual) 

Recurso referente a:    
(Informar etapa) 

 

 

Não serão considerados os recursos apresentados fora do prazo e fora do contexto ou encaminhados de 
forma diversa do disposto neste Regulamento. 
 

Mais detalhes e informações sobre o processo de inscrição estão no referido Regulamento. 
 

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2017. 
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