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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2013/DISIEP/DP/CBMSC – PORTARIA 008 

 

A Comissão Geral do Concurso, no uso de suas atribuições, resolve, mediante a presente Portaria, informar o 

que segue: 

 

1. Fica RATIFICADO o gabarito preliminar divulgado em 05/08/2013, tornando-o gabarito oficial definitivo, 

tendo em vista que não houve recurso procedente. Os pareceres da Banca Examinadora estão à disposição dos 

candidatos mediante acesso individual no site do concurso. 

 

1.1. Conforme determinado no Edital nº 001/2013, subitem 6.6.6, em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos 

de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo. 

 

2. Fica divulgado o RESULTADO DO EXAME DE AVALIAÇÃO DE ESCOLARIDADE – PROVAS 

OBJETIVA E DE REDAÇÃO, conforme Boletim de desempenho individual, que já se encontra disponível 

na página do Concurso, podendo ser acessado mediante CPF e senha. 

 

3. Os candidatos interessados em interpor recursos contra nota da Prova Objetiva poderão fazê-lo nos dias 30 e 

31/08 e 1º e 02/09/2013, em conformidade com o disposto no item 13, do Edital de Concurso Público nº 

001/2013, pela internet. 

 

4. O candidato interessado poderá requerer vista da Folha Oficial de Redação e do Boletim de Correção 

mediante recurso, IMPRETERIVELMENTE, no dia 30/08/2013. Não serão aceitos pedidos de vista enviados 

posteriormente. Os documentos solicitados serão disponibilizados até o dia 31/08/2013. 

 

4.1. Os candidatos interessados em interpor recursos contra nota da Redação poderão fazê-lo nos dias 31/08 e 

1º e 02/09/2013, em conformidade com o disposto no item 13, do Edital de Concurso Público nº 001/2013, pela 

internet.  

 

5. Fica divulgada a CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR da Primeira Fase, conforme anexo desta portaria. Esta 

classificação poderá sofrer alterações. 

 

6. Os resultados dos recursos contra as notas das Prova Objetivas e de Redação, bem como a convocação dos 

candidatos aprovados e classificados para a Segunda Fase: Exame de Saúde, serão divulgados no dia 

09/09/2013, a partir das 17h. 

 

 

Florianópolis, 29 de agosto de 2013. 

 

 

___________________________ 

GLADIMIR MURER – Cel BM 

Presidente da Comissão Geral do Concurso 

  

 

  


