
 

 

COMUNICADO
*
 

 
 
 

 

A COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU e a CONSULPLAN, organizadora do Concurso 

Público em âmbito nacional, destinado a selecionar candidatos para o preenchimento de vagas para o 

quadro de servidores, bem como para a formação de Cadastro de Reserva, regido pelo Edital nº. 001/2014, 

de 17 de março de 2014, tornam pública a retificação do resultado das provas objetivas do certame, 

considerando: 

 

- o cumprimento em caráter sub judice da decisão liminar proferida nos autos do Processo nº. 0802839-

95.2014.4.05.0000, Agravo de Instrumento interposto pela candidata Bruna Fittipaldi Jordão, em trâmite 

perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região; 

- o reexame de gabarito para cargos de nível médio-técnico, conforme disposto no Anexo Único deste 

Comunicado. 

 

O resultado atualizado da etapa de provas objetivas está disponível no site da Consulplan 

(www.consulplan.net) a partir da presente data. 

 

Rio de Janeiro (RJ), 4 de agosto de 2014. 

 

CONSULPLAN 

  

                                                           
*
 Atualizado em 6/8/2014, em virtude de erro material. 

http://www.consulplan.net/


 

 

ANEXO ÚNICO  
 

RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DO GABARITO OFICIAL DO CONCURSO PÚBLICO DA COMPANHIA 

BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU 

 

CARGOS: TÉCNICO INDUSTRIAL – TIN – DESENHISTA PROJETISTA, TÉCNICO INDUSTRIAL – TIN – 

EDIFICAÇÕES E ESTRADAS, TÉCNICO INDUSTRIAL – TIN – ELETRÔNICA, TÉCNICO INDUSTRIAL – TIN – 

ELETROTÉCNICA, TÉCNICO INDUSTRIAL – TIN – REFRIGERAÇÃO, TÉCNICO INDUSTRIAL – TIN – 

TELECOMUNICAÇÕES, TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO – TEN, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO – TSE. 

 

A Consulplan, organizadora do concurso público da COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU, 

comunica aos interessados que, após verificação de inconsistência nos objetos de avaliação das provas, 

decidiu–se pela retificação e republicação do gabarito oficial.  

 

Ressalta–se que a qualquer tempo, verificada a ocorrência de erro material que possa eivar o ato 

administrativo, é lícito à Administração Pública rever seus próprios atos, retificando–os, a bem do Interesse 

Público. 

 

“EMENTA: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA ADMINISTRATIVO. CONCURSO 

PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NA PRIMEIRA LISTAGEM. ERRO MATERIAL. 

REAVALIAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. A Administração, usando da prerrogativa de 

reavaliação e retificação de atos administrativos, uma vez verificado o erro material na 

média final da prova da impetrante, não feriu qualquer direito, muito menos líquido e 

certo, considerando não ter a mesma obtido nota suficiente para aprovação do 

certame. Recurso desprovido” (STJ, 5ªT. RMS 17270/MT, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA 

FONSECA, 26/04/2005, DJ 23.05.2005, p. 309, v. unânime) 

 

Verificada a ocorrência de erro material sanável na publicação dos resultados, procedeu–se o reexame do 

gabarito oficial de modo afastar qualquer eventual alegação de irregularidade nos atos relativos ao certame 

em evidência. 

 

A Consulplan reafirma o compromisso de tratar todos os processos seletivos sob sua responsabilidade de 

forma técnica, de acordo com a legislação vigente e com os princípios norteadores da atividade 

administrativa. 

 

CONCLUSÃO 

 

Em razão do exposto, no estrito objetivo de garantir a transparência e a lisura do certame, a Banca 

Examinadora decide pela retificação do Gabarito Oficial dos cargos supracitados, nos termos a seguir: 

QUESTÃO 08 
RECURSO PROCEDENTE – GABARITO ALTERADO PARA OPÇÃO B. 
O recurso procedente, já que o sujeito do verbo "erguer" precisa ser recuperado pela desinência número–
pessoal de terceira pessoa ({–m}) na oração anterior. O gabarito, portanto, deve ser alterado, pois o sujeito 
desse verbo não aparece explícito na oração destacada para análise. 
 


