
 
 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 

VIII CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA CARREIRA DE DEFENSORA 
OU DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

EDITAL Nº 05/2019 DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA  
PRIMEIRA PROVA ESCRITA - OBJETIVA  

 

O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo em 16/02/2019, e retificação posterior, resolve: 

1. Informar que as respostas de todos os recursos serão levadas ao conhecimento de todos os candidatos 
inscritos no Concurso, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), não 
tendo qualquer caráter didático, e ficarão disponíveis pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua 
divulgação. 

 
2.  Tornar pública a lista dos candidatos habilitados na Primeira Prova Escrita - Objetiva, na ordem de 

classificação, de acordo com o item 8.5 e subitens, Capítulo 8 do Edital de Abertura de Inscrições, 
conforme Anexo Único.  

 
3.  Informar que, a partir da data de publicação deste Edital, os resultados de todos os candidatos que 

realizaram as provas poderão ser verificados no site da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br). 

4.  Estabelecer que a vista da Folha de Repostas da Primeira Prova Escrita - Objetiva, nos termos do item 
13.7, Capítulo 13 do Edital de Abertura do certame, estará disponível durante o período recursal no site 
da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes na 
página do Concurso Público. 

5.  Informar que os recursos referentes aos resultados das Provas deverão ser interpostos no prazo de 2 
(dois) dias úteis subsequentes à publicação deste Edital, exclusivamente por meio do site da Fundação 
Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes na página do 
Concurso Público. 

 
6. Informar que a convocação dos candidatos para a realização da Segunda e Terceira Provas Escritas será 

efetuada de acordo com o item 8.6 e subitens, Capítulo 8 do Edital acima referido e por meio de Edital 
específico, a ser publicado oportunamente.  

 

 

São Paulo/SP, 17 de abril de 2019. 
 

 


