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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
EDITAL Nº 004/2019 DE RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVA E REDAÇÃO 

 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, tendo em vista o Edital de Abertura de Inscrições do 

Concurso Público para provimento de cargos e formação de cadastro reserva do Grupo Gestão Governamental do 
Estado do Amapá, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá em 10/07/2018, RESOLVE: 
 
1. Informar a questão atribuída a todos os candidatos que realizaram a prova (Cargos S01; S02; S03; S04), em 

decorrência da análise dos recursos interpostos, conforme indicado abaixo. 
  

Questão 20 tipo 1 
Questão 20 tipo 2 
Questão 18 tipo 3 
Questão 18 tipo 4 
Questão 19 tipo 5 

 
1.1 As decisões dos recursos quanto à aplicação das Provas, divulgação das questões e gabaritos preliminares 

serão levadas ao conhecimento de todos os candidatos por meio do site da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br), não tendo qualquer caráter didático, e ficarão disponíveis pelo prazo de 07 
(sete) dias a contar da data de publicação deste Edital. 

 
2. Tornar Pública a relação dos candidatos habilitados, após Provas Objetivas e Redação, contida no Anexo 

Único deste Edital, de acordo com o disposto nos Capítulos 8 e 9 do Edital nº 001/2018 de Abertura de 
Inscrições.  

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

no site da Fundação Carlos Chagas www.concursosfcc.com.br 
 
4.  Estabelecer que a vista das Folhas de Repostas da Prova Objetiva e Redação, nos termos dos itens 13.5 e 

13.6 do Capítulo 13 do Edital nº 001/2018 de Abertura de Inscrições, estará disponível durante o período 
recursal referente ao resultado preliminar das provas, 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 02 

(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. 

 
 
 

Macapá/AP, 12 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 

SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO 
Secretária de Estado da Administração 

Decreto 1535/2018 
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