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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2015/DP/CBMSC 

 

 

 

PORTARIA 12 – DECISÃO DE RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR                                             

DO EXAME DE ESCOLARIDADE (PROVA OBJETIVA)  

 

 

A Comissão de Concurso Público e a empresa responsável pela organização e coordenação do certame, 
CONSULPLAN, no uso das atribuições concedidas pelo Edital Nº. 001 de 2015 que normatiza o Concurso 
Público para INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA 
CATARINA vêm, após a verificação de regularidade, apresentar: 

 

1 - Decisão dos pedidos de revisão quanto ao resultado preliminar do exame de escolaridade (prova 
objetiva).  

 
Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos 

disponibilizados, que insurgem contra a publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva, conforme 
disposto no EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2015.   

 
601002425 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601003520 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas na folha de respostas, não 

se verificou qualquer divergência em relação ao que fora publicado no resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  

 
601000102 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  
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601000507 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que A CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  

 
601000820 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a  CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  

 
601003227 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas na folha de respostas, não 

se verificou qualquer divergência em relação ao que fora publicado no resultado preliminar da prova objetiva. 
A título de esclarecimento, as questões anuladas, será atribuída a pontuação para todos os candidatos. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  

 
601003564 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601003865 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas na folha de respostas, não 

se verificou qualquer divergência em relação ao que fora publicado no resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  

 
601000078 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  
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601000201 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 
destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  

 
601000213 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a  CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  

 
601000298 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  

 
601000581 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a  CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  

 
601000615 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a  CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  

 
601000641 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a  CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  

 
601000678 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas na folha de respostas, não 

se verificou qualquer divergência em relação ao que fora publicado no resultado preliminar da prova objetiva. 
A título de esclarecimento, as questões anuladas, será atribuída a pontuação para todos os candidatos. 
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Entretanto, ressalta-se que a  CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  

 
601000865 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a  CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  

 
601000941 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  

 
601001154 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas na folha de respostas, não 

se verificou qualquer divergência em relação ao que fora publicado no resultado preliminar da prova objetiva. 
A título de esclarecimento, as questões anuladas, será atribuída a pontuação para todos os candidatos. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  

 
601001376 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601001415 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601001505 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
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retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601001617 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601001669 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601001956 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601002090 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601002589 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601002596 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas na folha de respostas, não 

se verificou qualquer divergência em relação ao que fora publicado no resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 
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601002820 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601002939 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601003044 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601003112 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601003291 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601003316 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601003859 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
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Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601004579 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601004585 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601004748 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601004997 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601000072 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  

 
601000091 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a  CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
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verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  

 
601000152 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a  CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  

 
601000330 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a  CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  

 
601000381 - Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas na folha de respostas, não 

se verificou qualquer divergência em relação ao que fora publicado no resultado preliminar da prova objetiva. 
A título de esclarecimento, as questões anuladas, será atribuída a pontuação para todos os candidatos. 
Entretanto, ressalta-se que a  CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  

 
601000518 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  

 
601000837 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  

 
601000972 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a  CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  
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601001084 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  

 
601001335 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a  CONSULPLAN  em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes,  
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora.  

 
601001362 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601001396 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601001724 - "Recurso improcedente. Reanalisadas as marcações assinaladas na folha de respostas, 

não se verificou qualquer divergência em relação ao que fora publicado no resultado preliminar da prova 
objetiva. As alegações do recurso é imperioso esclarecer que o candidato teve 05(cinco) horas para resolver as 
provas, o fato de entregar o cartão de respostas depois é justamente para que o candidato não seja 
prejudicado, e resta claro que esse procedimento não trouxe prejuízo a nenhum dos candidatos. Ainda a título 
de informação, todos os fiscais orientaram a todos os candidatos a proceder com a assinatura do cartão de 
respostas.  

 
601001868 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601002258 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
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Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601003552 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601003698 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601003700 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601003980 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
601004940 - Recurso prejudicado por não corresponder à fase recursal ora instaurada, visto que esta 

destinou-se a sanar os possíveis erros materiais na divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 
Entretanto, ressalta-se que a CONSULPLAN em atenção à lisura do certame e em respeito aos recorrentes, 
procedeu com a reanálise da argumentação exposta acerca dos gabaritos preliminares das provas, sendo 
retificado o gabarito divulgado, conforme fundamentação contida. Esclarece-se ainda, que as inconsistências 
verificadas na divulgação da decisão de recursos quanto ao gabarito preliminar e na publicação do gabarito 
definitivo foram devidamente sanadas, conforme publicado no sítio eletrônico da organizadora. 

 
Em 29 de outubro de 2015. 
   

 

Marcos Antônio de Oliveira - Cel. BM 

Presidente da Comissão de Concurso Público 


