
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
Memorando-Circular nº 11/2021/DPA/SUBDGP/DGP/CG/PM-PI/CG/PM-PI
Ao(À) Sr(a).:
Candidatos CFS e CFC 2020
  

Assunto: Divulgação de resultado final da prova escrita CFS e CFC 2020 com
gabarito final.

  

1. Em atendimento ao previsto no EDITAL No 01 e 02/2020/DEIP/PMPI,
publicados no DOE No 207 de 5 de novembro de 2020, c/c, os Termos de
Retificação No 01 aos Editais supra, publicados no DOE No 227 de 03 de dezembro
de 2020, a Comissão de Realização do Teste Seletivo CFS e CFC 2020 ,
realiza neste ato, a divulgação Oficial do resultado final com respectivos gabaritos
finais dos Testes Seletivos para o CFS e CFC 2020;
2. Quanto ao detalhamento dos recursos de cada candidato, caso algum
queira acesso às respostas, poderá requer a documentação, endereçando-a ao
presidente desta comissão, devendo ser encaminhada à Diretoria de Gestão de
Pessoas da PMPI;
3. Quanto gabarito final, após análise de todos os recursos, foram
anuladas as seguintes questões: CFS, anuladas as questões 09, 29 e 30; CFC,
anuladas as questões 24 e 29; abaixo seguem imagem dos gabaritos finais:

Gabarito final CFS 2020

 
Gabarito final CFC 2020
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4. Quanto ao resultado final, destacamos atenção para as questões de
1 a 20 que possuem peso 1, e as de 21 a 40 que possuem peso 2 para
ambas as provas(CFS e CFC);
5. No resultado CFS estão aprovados os candidatos de 1 a 34, com
destaque na cor vermelha, e classificados na lista de reserva, os candidatos de 35
a 40, destacados na cor azul;

6. No resultado CFC estão aprovados os candidatos de 1 a 48, com
destaque na cor vermelha, e classificados na lista de reserva, os candidatos de 49
a 60, destacados na cor azul; 
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7. Por fim, e com este ato, a Comissão de Realização do Teste
Seletivo CFS e CFC 2020, declara finalizados seus trabalhos para este concurso
interno.
 
Respeitosamente.
 

(assinado eletronicamente)
JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS JÚNIOR - TEN CEL PM
Presidente da Comissão de Realizacã̧o de Prova Escrita - CRPE

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ EDSON BATISTA DOS
SANTOS JÚNIOR - Matr.0085306-2, Tenente Coronel PM-PI, em
10/02/2021, às 23:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de
2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1164195 e o código CRC 92159104.

Referência: Processo nº 00028.002197/2021-46 SEI nº 1164195
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