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PROCESSO DE AVALIAÇÃO PROFISSIONAL – EDITAL Nº 01/2022 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO DAS NOTAS DA AVALIAÇÃO 

CURRICULAR 

O INSTITUTO MAIS, torna público o Resultado Provisório das Notas da Avaliação Curricular, que estará disponível para 

consulta, após 16h do dia 20 de janeiro de 2023, no site do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br), na área restrita 

do candidato, constando a pontuação recebida em cada item, conforme Manual para Avaliação Curricular. 

O prazo para a interposição de recursos das notas da avaliação curricular é de 02 (dois) dias úteis, ou seja, dias 23 e 24 de 

janeiro de 2023, às 23h59. 

Para recorrer, o candidato deverá acessar o site do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e clicar no link “Meus 

Concursos”, digitando o seu CPF e sua senha de acesso, preenchendo todos os campos, conforme instruções ali contidas e 

finalizar no botão “ENVIAR”. 

Admitir-se-á um único recurso por candidato, para o evento referido neste comunicado. 

Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não serão apreciados. 

O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado e conter o nome do Processo de Avaliação Profissional, nome 

do candidato, número de inscrição, endereço eletrônico atual e o seu questionamento. 

Não serão apreciados os recursos que forem apresentados em desacordo com as especificações contidas no Edital nº 

01/2022, fora do prazo estabelecido, sem fundamentação lógica e consistente e/ou com argumentação idêntica a outros 

recursos.  

A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 

caberão recursos adicionais.  

As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente, aos pedidos deferidos e indeferidos, por meio do site do 

INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br), bem como as respostas aos recursos, serão encaminhadas diretamente aos 

candidatos. 

O candidato deverá observar as normas e os procedimentos dos recursos contidos no Edital nº 01/2022, do Processo de 

Avaliação Profissional 2022. 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedida a presente Divulgação. 
 

São Paulo, 20 de janeiro de 2023. 
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