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Publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba, de 06/06/2013 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA 
CONCURSO PÚBLICO 

 
EDITAL nº 0010,DE 03/06/2013 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS APÓS PROVA OBJETIVA 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA tendo em vista o Concurso Público para provimento de cargo de 
Procurador da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, nos termos Edital nº 002/2012, publicado no Diário Oficial do 
Estado da Paraíba de 22/12/2012, INFORMA: 

 
I - que os recursos interpostos quanto à aplicação das provas, gabaritos preliminares e questões das provas 
foram analisados, e 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. 
 
II – que em face da análise dos recursos interpostos contra questões e gabaritos preliminares houve Atribuição 
das questões indicadas abaixo, a todos os candidatos presentes à prova. 
Questão 28 tipo 1    
Questão 28 tipo 2    
Questão 29 tipo 3    
Questão 29 tipo 4    
Questão 27 tipo 5    
 
Questão 65 tipo 1    
Questão 65 tipo 2    
Questão 66 tipo 3    
Questão 66 tipo 4    
Questão 65 tipo 5    
 

 III – que o resultado preliminar estará disponível por meio dos Anexos I e II deste edital e no site da Fundação Carlos 
Chagas de acordo com o item 7 do Capítulo XV do Edital de Abertura de Inscrições. 
 
IV – que será concedida vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva, de acordo com o estabelecido no item 6 
do Capítulo XII do Edital de Abertura de Inscrições, no site da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br), a partir da publicação deste Edital. Para o acesso à prova, o candidato deverá 
seguir as instruções disponíveis no link de vista de prova constante da página do concurso no site da Fundação 
Carlos Chagas. 

 
V – que os recursos quanto aos Resultados das Provas Objetivas deverão ser interpostos, exclusivamente, pela 
internet, no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), no prazo de 2 (dois) dias úteis após a 
publicação deste Edital, conforme Capítulo XII do Edital de Abertura de Inscrições. 
 
João Pessoa/PB, 03 de junho de 2013. 
 


