
EDITAL Nº 005/2008/CFO/QOBM-E/CFSD/CBMTO 
 
O Coronel QOBM Presidente da Comissão do Concurso Público para provimento de vagas do Curso de 
Formação de Oficiais, do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Especialistas e do Curso de Formação 
de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins – CBMTO, atendendo à 
recomendação do Ministério Público Estadual quanto ao necessário tratamento isonômico dos candidatos 
em face do que consta publicado, RESOLVE alterar o Edital nº 001/2008/CFO/QOBME/ CFSD/CBMTO 
quanto à forma e o prazo para apresentação de recurso contra o resultado da prova de conhecimentos 
divulgado em gabarito preliminar, nos termos deste Edital. 
 
1.Fica prorrogado para as 18 horas do dia 06/10/2008 o prazo máximo para apresentação de recurso 
contra o resultado da prova de conhecimentos – 1ª etapa do certame –, já divulgado em gabarito 
preliminar. 
 
1.1 O recurso objeto deste item deverá ser promovido e efetivado pelo candidato, nos termos dos itens 
6.2, 6.3 e 6.4 do Edital nº 001/2008/ CFO/QOBM-E/CFSD/CBMTO, bem como por via eletrônica, 
endereçado ao e-mail ccs@unitins.br. 
 
1.2 O recurso encaminhado por e-mail também deverá ser devidamente fundamentado, citando-se 
inclusive a bibliografia pesquisada; e deverá conter todos os dados que informem a identidade 
do reclamante e seu número de inscrição, bem como seu endereço completo, inclusive com respectivo 
CEP e telefone para contato. O candidato deverá solicitar confirmação de recebimento de E-mail. 
 
1.3 O julgamento dos recursos será dado a conhecer, em caráter irrecorrível na esfera administrativa, com 
a retificação ou manutenção do gabarito. 
 
1.4 As questões da prova de conhecimentos cujo recurso for dado provimento, alterando-se a resposta 
em relação ao gabarito preliminar divulgado, serão corrigidas e divulgadas no Gabarito Definitivo, e 
aquelas que forem anuladas terão a respectiva pontuação atribuída a todos os candidatos. 
 
2. Fica prorrogada para o dia 13/10/2008 a data para a divulgação do gabarito definitivo e do resultado da 
prova intelectual e convocação para prova de capacidade física, a qual ocorrerá nos dias 18 e 19/10/ 
2008, conforme Anexo I ao Edital nº 001/2008/CFO/QOBM-E/CFSD/CBMTO. 
 
3.Determinar a divulgação deste Edital em Diário Oficial do Estado e no sítio do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Tocantins. 
 
Palmas-TO, 01 de outubro de 2008. 
 
DAVID GOMES PACINE – CEL QOBM 
Presidente da Comissão de Concurso 


