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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o 

subitem 16.16 do Edital de Abertura nº 001/2017 do Concurso Público para ingresso no cargo de Agente Penitenciário da 

Secretaria da Justiça e Cidadania - SEJUS, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 001/2017: 

16.8  Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, a prova objetiva da 1ª Fase e a 

prova do CFP serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito. 

16.9  Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva da 1ª Fase e da 

prova do CFP, os resultados das mesmas serão recalculados de acordo com o novo gabarito. 

16.10  No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva da 1ª Fase e da prova do CFP, a pontuação correspondente será 

atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso. 

 
ITEM Nº 54  

RESULTADO DA ANÁLISE: Item anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que esse item será anulado, 

tendo em vista um equívoco na formulação do item, onde leu-se “sem” deveria se ler “ser”, o que prejudicou a interpretação por 

parte dos candidatos. Portanto recurso deferido. 

 

ITEM Nº 69  

RESULTADO DA ANÁLISE: Item anulado. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que esse item será anulado, 

tendo em vista um equívoco na formulação do item, o que prejudicou a interpretação por parte dos candidatos, pois, de acordo 

com a apostila do Módulo VIII: Segurança Penitenciária IV, disciplina 01: Armamento e Tiro – Teoria, “A arma NUNCA deverá ser 

apontada em direção que não ofereça segurança”. Desse modo, a utilização da palavra “proteção” ao invés da palavra 

“segurança”, na elaboração do item, não gera o significado que se espera quanto às regras de segurança no manuseio de armas. 

Portanto recurso deferido. 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. 

 
 Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados 

improcedentes. 

 

 

 

 

 

Maringá, 08 de junho de 2018 

Instituto AOCP 


