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TRIBUNAL DE CONTAS

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE AUDI-
TOR SUBSTITUTO DE NIVEL SUPERIOR DO QUADRO DE PESSOAL DO TRIBUNAL

DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISO

A COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, constituída pelo Ato Executivo nº 19.805, de 12 de mar-
ço de 2015 (Processo nº 302.093-7/12), no exercício de suas atribuições, torna pública a
convocação de candidatos classificados no Concurso, para o cumprimento das etapas
previstas nas alíneas “b” a “q” do item 4.4 do respectivo edital, a fim de propiciar a no-
meação e posse de candidatos no numero de vagas previsto no Edital, nos seguintes
termos:

I - Candidatos Convocados:

Cargo: Auditor Substituto
MARCELO VERDINI MAIA (inscrição nº 582000196)

Cargo: Auditor Substituto
ANDREA SIQUEIRA MARTINS (inscrição nº 582000808)

II - Relação dos Exames para Comprovação de Aptidão Física e Mental:
a) Hemograma Completo;
b) Glicemia de Jejum, Uréia e Creatinina;
c) Tipagem Sanguínea (ABO e Fator RH, original e 1 cópia);
d) Urina (EAS)
e) Radiografia de Tórax nas incidências PA e Perfil, com laudo (Gestantes não

deverão fazer este exame);
f) Eletrocardiograma, com laudo;
g) Exame oftalmológico, com tonometria, avaliação de acuidade visual e fundo

de olho;
h) Exame otorrinolaringológico, com audiometria vocal e tonal;
i ) Eletroencefalografia com mapeamento cerebral;
j) Ultrassonografia de abdome total.

III - Relação de documentos para Comprovação dos Requisitos para Inves-
tidura no Cargo:

a) 1 (uma) foto 3x4 recente;

Comissão Permanente de Pregão
PREGÃO PRESENCIAL N.º 91/2015

PROCESSO TCE N.º: 302.242-6/15
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO CORRETIVA DE BOMBAS HIDRÁULICAS INSTALADAS NAS EDIFICAÇÕES DO
TCE-RJ
RESULTADO: LICITAÇÃO DESERTA

André Luís da Silva Nascimento
Pregoeiro TCE-RJ

Id: 1930208

b) Certidão de Nascimento ou Casamento, conforme o caso;
c) Carteira de Identidade;
d) Cartão de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
e) Diploma registrado, de conclusão de curso de nível superior, fornecido por

instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação-MEC;
f) Título de Eleitor e os comprovantes de votação do último pleito ou Certidão

de Quitação Eleitoral;
g) Certificado de Reservista, de dispensa de incorporação ou equivalente, se

do sexo masculino;
h) Cartão de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) ou no Pro-

grama de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), se já cadastrado;
i) Comprovante de residência emitido por concessionária de serviço público ou

declaração de residência, nos termos da lei;
j) Declaração relacionando os locais em que residiu nos últimos 05 (cinco)

anos;
k) Declaração quanto ao exercício cumulativo ou não de outro(s) cargo(s), em-

prego(s) ou função(ões) pública(s), bem como quanto à percepção cumulativa de pro-
ventos de aposentadoria e/ou pensão;

l) Declaração de não estar cumprindo ou haver sofrido, no exercício da função
pública, penalidade por prática de improbidade administrativa, aplicada por qualquer ór-
gão ou entidade pública da esfera federal, estadual ou municipal;

m) Declaração de não estar cumprindo sanção, por inidoneidade, aplicada por
qualquer órgão ou entidade pública da esfera federal, estadual ou municipal;

n) Declaração de bens, valores e rendimentos apresentados a Receita Federal
no exercício de 2015;

o) Certidão Criminal da Justiça Estadual e Federal, expedidas na Comar-
ca/sessão em que o candidato reside e/ou residiu nos últimos 05(cinco) anos, há no má-
ximo 06(seis) meses e respeitado o prazo o de validade, quando houver, sendo neces-
sárias tantas certidões quantos forem os locais de moradia nesse período;

p) Registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional, quando
for o caso;

q) Comprovação de possuir mais de 10(dez) anos de exercício de funções
e/ou de efetivas atividades profissionais que exijam notórios conhecimentos jurídicos, con-
tábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública.

Os candidatos deverão comparecer ao Tribunal de Contas do Estado do Rio
de Janeiro, situado na Praça da República, nº 50, 5º andar- Centro, no dia 22 de fe-
vereiro de 2016 às 11 horas, portando a documentação e exames relacionados.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2016.

Sergio Cavalieri Filho
Presidente da Comissão do Concurso Público

Rodrigo Jansen
Membro

Paula A.C.de P. Nazareth
Membro

William Maciel Andrade
Membro

Id: 1930309

TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Praça da República, 50 - Centro 
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.211-351

Aberta ao público de 
segunda a sexta, 

das 9h às 18h
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