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PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 18/03/2010 
 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS 
 

 
EDITAL DE RESULTADO DAS PROVAS: OBJETIVA E DE REDAÇÃO 

 
 

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS em cumprimento ao disposto no Capítulo X, 

item 1 do Edital de Abertura de Inscrições, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, edição de 08/10/2009 e tendo em vista o 

Concurso Público destinado ao provimento de cargos vagos de Administrador, Contador, Economista, Engenheiro, Agente 

Administrativo, RESOLVE: 

 
I. Tornar pública de acordo com o Edital de Abertura de Inscrições supra, retificado em 02/12/2009: 

a) lista em ordem alfabética por cargo, contendo as notas das Provas Objetiva e de Redação, que se encontra na 
seguinte ordem: número de inscrição; nome do candidato; número do documento; nota da prova objetiva; nota da 
prova de redação; total de pontos e classificação;  

 
b) lista em ordem classificatória por cargo, dos candidatos habilitados, contendo as notas das Provas Objetiva e de 

Redação, que se encontra na seguinte ordem: número de inscrição; nome do candidato; número do documento; 
nota da prova objetiva; nota da prova de redação; total de pontos e classificação;  

 
c) lista em ordem classificatória por cargo, dos candidatos portadores de deficiência habilitados, contendo as 

notas das Provas Objetiva e de Redação, que se encontra na seguinte ordem: número de inscrição; nome do 
candidato; número do documento; nota da prova objetiva; nota da prova de redação; total de pontos e classificação; 

 
II. Comunicar que as listas de resultado estarão disponíveis nos sites www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos 

Chagas e www.dnocs.gov.br do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, a partir de 18 de março de 2010  
conforme disposto nos itens 5 e 7 do Capítulo XIV do Edital de Abertura de Inscrições. 

 

III. Estabelecer que a vista da Prova de Redação e as instruções para o acesso estarão disponíveis no dia 18 de março 
de 2010, por meio do site www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas, a todos os candidatos habilitados 
na Prova Objetiva, conforme disposto no item 1 do Capítulo IX do Edital de Abertura de Inscrições. 

 

IV. Informar que a interposição de recursos quanto ao resultado e/ou à vista da Prova de Redação acontecerá nos dias  
19 e 22 de março de 2010, em conformidade com o disposto nos itens 2 e 4 do Capítulo XI do Edital de Abertura de 
Inscrições, exclusivamente por meio do site www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas. 

1.1 Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), telex, Internet, telegrama ou outro meio que não seja o 
especificado no Edital de Abertura de Inscrições. 

1.2 Não serão conhecidos os recursos interpostos em prazo estipulado a evento diverso do questionado. 

1.3 Somente serão apreciados os recursos interpostos e transmitidos conforme as instruções contidas no Edital de 
Abertura de Inscrições, na presente publicação e no site www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas. 

 
V. Informar a seguir, a anulação de questão e, em consequência, a atribuição de ponto a todos os candidatos presentes 

às provas, independentemente da formulação de recurso conforme disposto no Capítulo XI, item 11 do Edital de 

Abertura de Inscrições. 

 
 

QUESTÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS 
 

 
ENGENHEIRO 

Tipo 01  –  Questão nº 46 
Tipo 02  –  Questão nº 46 
Tipo 03  –  Questão nº 45 
Tipo 04  –  Questão nº 45 
Tipo 05  –  Questão nº 46 


