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NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

A Universidade Estadual de Goiás, por meio do Núcleo de Seleção, vem perante os candidatos 

que fizeram a prova para o Concurso Público para ingresso na Polícia Militar do Estado de 

Goiás nos cargos de Oficiais da Saúde (2º Tenente QOSPM) e no cargo de Cadete para 

esclarecer o motivo da alteração da lista dos selecionados para a correção da prova de Redação, 

especificamente, para o cargo de Cadete. 
 

A alteração se deve ao fato de a realização da apuração da 1ª Etapa não considerar o disposto 

na Retificação n. 05, de 15 de abril de 2013, de que no gabarito oficial definitivo da Prova “C”, do 

cargo de Cadete, na questão n. 19, constava como resposta correta a alternativa letra “c”, enquanto 

na verdade, a alternativa correta é a letra “b”. 
 

Nesse sentido, por questão de justiça e prezando pela lisura do certame, foi providenciada, o 

mais rápido possível, a retificação do gabarito oficial definitivo da Prova C, do cargo de Cadete, com a 

devida alteração da resposta da questão n. 19 da alternativa letra “c” para a correta, ou seja, a 

alternativa letra “b”. Consequentemente, foi procedida uma nova apuração, em que foi constatada a 

inclusão de novos nomes de candidatos para a correção da prova de Redação. Ressalte-se que 

NÃO HOUVE a retirada de nenhum nome da lista publicada preliminarmente. 
 

O Núcleo de Seleção da UEG vem a público esclarecer o ocorrido e lamenta os transtornos 

causados por esta falha na retificação do gabarito oficial definitivo da Prova C, do Cargo de Cadete 

do Concurso Público para ingresso na Polícia Militar do Estado de Goiás, nos cargos de Oficiais da 

Saúde (2º Tenente QOSPM) e no cargo de Cadete. 

 
 

Anápolis, 09 de maio de 2013. 
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