
 
 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
EDITAL N° 004/2017 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA E REDAÇÃO 

CFSD/QPPMC/PMAP 
 

 A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo 

em vista o EDITAL Nº 001/2017 DE ABERTURA - CFSD/QPPMC/PMAP, publicado no Diário 

Oficial do Estado do Amapá nº 6476 de 06 de julho de 2017. 

  

 R E S O L V E: 

 

1. INFORMAR que 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 7 (sete) dias a contar da data de 

publicação deste Edital. 

2. TORNAR PÚBLICA a relação dos candidatos habilitados, após Provas Objetivas e 

Redação, de acordo com o disposto nos Capítulos 8 e 9 do Edital de nº 001/2017 de Abertura - 

CFSD/QPPMC/PMAP. 

4. 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. 

 

5. ESTABELECER que, a vista das Folhas de Respostas da Prova Objetiva e Redação 

nos termos dos itens 10.7 e 10.8, Capítulo 14 do Edital de Abertura do certame, estará 

disponível durante o período recursal no site da Fundação Carlos Chagas 

www.concursosfcc.com.br, de acordo com as instruções constantes na página do Concurso 

Público. 

 

6. INFORMAR que os recursos referentes aos resultados das Provas, após a vista das 

Folhas de Respostas da Prova Objetiva e Redação, 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. 

 

Macapá, AP 16 de outubro de 2017. 

 
 
 

SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO 
Secretária de Estado da Administração 

Decreto 2823/2016 

 

http://www.concursosfcc.com.br/

