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COMUNICADO AOS CANDIDATOS 
 
 
 

 
O Instituto AOCP está apurando todas as denúncias e reclamações 

recebidas dos candidatos acerca da aplicação da prova do concurso público para 
Polícia Militar de Goiás, ocorrido no último dia 10. 

 
Reiteramos que a realização do concurso seguiu todos os protocolos de 

segurança isento de qualquer irregularidade. 
 
Sobre os relatos e as imagens que circulam em aplicativos de mensagens 

e redes sociais, ressaltamos:  
 
A primeira foto mencionada trata-se de uma imagem captada por uma 

candidata, em que é possível visualizar as folhas de respostas sem preenchimento 
(objetiva e discursiva) e da folha de ensalamento. 

 
Ressalta-se que a imagem foi capturada antes do início das provas serem 

entregues. Porém, neste momento, todos os candidatos já haviam recebido a ordem 
para lacrar os aparelhos celulares em envelope fornecido pela organizado do 
concurso. A candidata foi identificada e, por violar as regras do edital, será 
eliminada. 

 
Portanto, não ocorreu nenhuma violação de sigilo das provas do concurso 

público que possa ocasionar a anulação do certame. 
 
Outra imagem compartilhada nas redes traz foto de documentos 

administrativos do concurso público de responsabilidade do Chefe de Local, tiradas 
em um ambiente reservado e exclusivo, não havendo na captura nenhuma prova 
do concurso público ou outro documento que possa ocasionar a anulação das 
provas. 

 
Outro relato refere-se a uma foto do caderno de provas de um 

determinado candidato, também já identificado. O Edital do concurso público 
previa que seria permitido ao candidato levar o caderno de prova após o fim do 
exame, desde que atendido o item 9.20 do edital. 
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Portanto, reforçamos que não ocorreu nenhum fato que pudesse 
comprometer a lisura do concurso público realizado, bem como a divulgação do 
gabarito das provas antes do momento disposto no Edital do Concurso. 

 
É de conhecimento deste instituto a circulação de áudios e 

movimentações de grupos levantado suposições infundadas de divulgação de 
gabaritos, mas sem qualquer comprovação. 

 
Informamos que o INSTITUTO AOCP tem muita experiência na aplicação 

de concursos públicos, inclusive na área de segurança pública. 
 
Estamos cientes do bom trabalho desenvolvido na aplicação das referidas 

provas para mais de 50 mil candidatos e reiteramos que não ocorreu nenhum fato 
que possa comprometer ou ocasionar a anulação das provas, estamos munidos de 
informações para fundamentar e responder todos os questionamentos que possam 
ser levantados, inclusive judiciais, Ministério Público ou dos órgãos de fiscalização. 

 
O Instituto AOCP está apurando quem são os responsáveis pela 

disseminação de informações falsas sobre a existência de fraudes e se coloca à 
disposição para esclarecimentos. 

 
Ressaltamos o nosso compromisso com a lisura, seriedade e segurança dos 

serviços realizados, sendo que os fatos ocorridos são pontuais e não comprometem 
o sigilo das provas do concurso público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


