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DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO 

 

 

EDITAL N
o
 008-DPGE, DE 11 DE MAIO DE 2009 

 

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão, tendo em vista o Concurso Público 

para formação de cadastro de reserva no cargo inicial da Carreira de Defensor Público do 

Estado do Maranhão, de acordo com o Edital de Abertura de Inscrições, publicado no 

Diário Oficial do Estado do Maranhão, de 18/12/2008.  

 

RESOLVE: 

I - INFORMAR que os recursos interpostos quanto à aplicação das provas, questões e 

gabaritos preliminares, 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 - NOTICIAR, em face da análise dos recursos interpostos, que houve atribuição da 

questão 81 (tipos: 1, 2, 3, 4 e 5) a todos os candidatos presentes à prova. 

III - INFORMAR que os resultados das provas de Conhecimentos Específicos I e II estarão 

disponíveis no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) a partir da 

publicação deste Edital, de acordo com os Capítulos VI e VII do Edital de Abertura de 

Inscrições. 

IV - INFORMAR que será concedida vista das Provas de Conhecimentos Específicos II, de 

acordo com o estabelecido no item 6 do Capítulo XI do Edital de Abertura de Inscrições. 

1. A vista da Prova de Conhecimentos Específicos II será disponibilizada no site da 

Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) a partir da publicação deste 

Edital. 

2. Para acesso a sua prova, o candidato deverá seguir as instruções disponíveis no link 

de vista de prova no site da Fundação Carlos Chagas. 

 

V - Os recursos quanto à vista de Prova de Conhecimentos Específicos II deverão ser  

remetidos de acordo com o item 4 do Capítulo XI do Edital de Abertura de Inscrições, 

no período de 14 a 15/05/2009. O Recurso interposto fora do respectivo prazo, em 

desacordo ao referido capítulo, não será admitido. 

 

Dado e passado no Gabinete da Defensoria Pública-Geral do Estado do 

Maranhão, em São Luís, aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e nove. Eu, 

_______________ (Jucileide Freitas Chaves), Secretária da Defensoria Pública-Geral 

do Estado, o digitei, fiz imprimir, subscrevi e encaminhei para divulgação. 

 

 

Ana Flávia Melo e Vidigal Sampaio 

Defensora Pública-Geral do Estado 

 
 


