
 

RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DO GABARITO OFICIAL DO CONCURSO PÚBLICO 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina (CBM/SC) - Curso de 
Formação de Oficiais (CFO) 

 
 

O Instituto Consulplan, organizadora do concurso público de Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
de Santa Catarina (CBM/SC) - Curso de Formação de Oficiais (CFO) comunica aos interessados que, 
após verificação de vício na questão Questão 31, da Prova Tipo 1 Branca (e suas respectivas 
correlações nos demais tipos de provas), decidiu-se pela retificação e republicação do gabarito 
oficial definitivo. 
 
Conforme verificado da questão em comento, a omissão da palavra “não” no texto da alternativa 
de resposta indicada como gabarito torna incorreta a afirmação nela contida, razão pela qual a 
questão não possui resposta correta a ser indicada.   
 

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. 
 
Verificada a ocorrência de erro material sanável, procedeu-se o reexame do gabarito oficial 
definitivo de modo afastar qualquer eventual alegação de irregularidade nos atos relativos ao 
certame em evidência. 
 
O Instituto Consulplan reafirma o compromisso de tratar todos os processos seletivos e concursos 
públicos sob sua responsabilidade de forma técnica, de acordo com a legislação vigente e com os 
princípios norteadores da atividade administrativa. 

CONCLUSÃO 

No estrito objetivo de garantir a transparência e a lisura do certame, a Banca Examinadora decide 
pela retificação e republicação do Gabarito Oficial. 

Em razão do exposto, será reaberto o prazo de recursos acerca do resultado preliminar da Prova 
Objetiva, no que se refere exclusivamente à contagem de pontos, no período de 12h00min do dia 
09 de março de 2023 às 23h59min do dia 10 de março de 2023.  

O resultado definitivo da Prova Objetiva após análise dos recursos será disponibilizado em 14 de 
março de 2023, juntamente com o resultado preliminar do exame de escolaridade (redação).   

 
09 de março de 2023. 

Instituto Consulplan 


