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SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019 – ESTAGIÁRIO 
 

EDITAL DE RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA 
 
A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP tendo em vista o Concurso Público, 
destinada ao preenchimento de 947 vagas para Estágio Curricular, regido pelo Edital de Abertura de inscrições 
publicado no Diário Oficial do Estado, Caderno Empresarial, de 10/05/2019 e retificação, RESOLVE: 
 
1. INFORMAR que foram analisados os recursos interpostos, quanto à aplicação das provas, divulgação das 

questões e dos gabaritos preliminares e que as respectivas respostas estarão disponíveis no site da Fundação 
Carlos Chagas www.concursosfcc.com.br no período de 7 (sete) dias, a contar da publicação deste Edital. 

1.1 Em decorrência da análise dos recursos interpostos houve alteração de gabarito, conforme item 12.12 do 
Capítulo 12 do Edital nº 02/2019 de Abertura de Inscrições. 
 
ALTERAÇÃO DE GABARITO  
Para todos os cursos/região de classificação do ENSINO MÉDIO REGULAR  
Questão 19 tipo 1 E   
Questão 19 tipo 2 A   
Questão 17 tipo 3 A   
Questão 17 tipo 4 B   
Questão 18 tipo 5 B   

 
2. INFORMAR que os resultados da Prova Objetiva estarão disponíveis no site da Fundação Carlos Chagas 

www.concursosfcc.com.br, por meio de boletim de desempenho nas provas para consulta por meio do CPF 
ou do número de inscrição do candidato, bem como duas listas em ordem de classificação, por Regional de 
Classificação: uma contendo a classificação de todos os candidatos habilitados e a outra somente dos 
candidatos com deficiência habilitados, quando houver. 

 
3.  ESTABELECER que a vista da Folha de Repostas da Prova Objetiva, nos termos do item 12.10 do Capítulo 12 

do Edital de Abertura do certame, 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.  

 
4.  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. 

 
 
 
 
 

São Paulo, 05 de agosto de 2019. 
 


