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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
IV CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE OFICIAL DA DEFENSORIA  

 

EDITAL Nº 04/2015 DE RESULTADO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, tendo em vista o Concurso 

Público para ingresso na carreira de Oficial da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nos termos do 

Edital de Abertura de Inscrições nº 01/2015 publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 

12/09/2015, RESOLVE: 

 

I. INFORMAR que em face de decisão pelo provimento de recursos, houve atribuição de questão a todos 

os presentes às provas, conforme indicado abaixo. 

1.1  As decisões dos recursos quanto a aplicação das Provas Objetivas, divulgação das questões e 

gabaritos providos e improvidos serão levadas ao conhecimento de todos os candidatos por meio 

do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), não tendo caráter didático, e 

ficarão disponibilizadas pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data de publicação deste Edital. 

 

Atribuição de questão 
Oficial de Defensoria todas as regiões de atuação 

Questão 70 tipo 1   

Questão 70 tipo 2   

Questão 66 tipo 3   

Questão 66 tipo 4   

Questão 67 tipo 5   

 

II. TORNAR PÚBLICA, de acordo com o referido Edital de Abertura de Inscrições, as listas em ordem de 

classificação dos candidatos habilitados ao cargo de Oficial de Defensoria, todas as regiões de atuação: 

2.1 ANEXO I: Lista geral; 

2.2 ANEXO II: Lista específica de candidatos com deficiência; 

2.3 ANEXO III: Lista específica de candidatos negros e indígenas. 

III. COMUNICAR que o resultado das Provas Objetivas estará disponível nos sites 

www.defensoria.sp.gov.br da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e www.concursosfcc.com.br 
da Fundação Carlos Chagas, a partir da publicação deste Edital, conforme item 14.5 do Capítulo XIV do 

Edital de Abertura de Inscrições nº 01/2015. 

IV. INFORMAR que, a partir da data de publicação deste Edital, o resultado preliminar de todos os 

candidatos que realizaram as provas poderão ser verificados no site da Fundação Carlos Chagas 

www.concursosfcc.com.br. 

V. ESTABELECER que a vista da Folha de Repostas da Prova Objetiva, nos termos do item 11.5 do Capítulo 

XI do Edital de Abertura de Inscrições nº 01/2015, estará disponível no site da Fundação Carlos Chagas 

www.concursosfcc.com.br a partir da publicação deste Edital até o término do prazo para 

interposição dos referidos recursos. 

VI. INFORMAR que eventuais recursos decorrentes desta etapa deverão ser interpostos no prazo de 3 

(três) dias úteis subsequentes a esta publicação, ou seja, dias 06 a 08/01/2016, exclusivamente por 

meio do site www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas, de acordo com as instruções 

constantes na página do Concurso Público e com o estabelecido no Capítulo XI do Edital de Abertura 

de Inscrições nº 01/2015. 

 

São Paulo/SP, 04 de janeiro de 2016 


