
 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TCE/RJ 
ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO - ECG  

 
 

EDITAL NO 04/2016 
 
 

Fixa as normas do Processo Seletivo para ingresso na 3ª Turma 
do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Pública e 
Controle Externo, em nível de Especialização, dirigido aos 
servidores, com formação superior, do quadro permanente, 
requisitados e os ocupantes exclusivamente de cargo em 
comissão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e 
aos servidores efetivos do quadro permanente dos órgãos e 
entidades estaduais jurisdicionados ao Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro. 
 
 

O Presidente do Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão - ECG/TCE-RJ, no uso 
de suas atribuições legais e com fundamento no Parecer do Conselho Estadual de 
Educação n.º 057/2009, publicado no D.O.R.J. do dia 01 de julho de 2009, 
 

 

RESOLVE: 
 

Ficam abertas as inscrições para o Processo Seletivo da 3ª Turma do Curso de Pós-

Graduação lato sensu em Gestão Pública e Controle Externo, em nível de 

Especialização, dirigido aos servidores, com formação superior, do quadro permanente, 

requisitados e os ocupantes exclusivamente de cargo em comissão do Tribunal de Contas 

do Estado do Rio de Janeiro e aos servidores efetivos do quadro permanente dos órgãos e 

entidades estaduais jurisdicionados ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, de 

acordo com os procedimentos e critérios a seguir. 

 
I – DO CURSO  

 
Art. 1º. As regras deste Edital aplicam-se ao Processo Seletivo de ingresso para a 3ª Turma 
do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Pública e Controle Externo, em 
nível de Especialização, com início previsto para o dia 18 de agosto de 2017 e término 
previsto para o mês de julho de 2019. 
 
 

 



 

 

II - DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS 
 
Art. 2º. Estão previstas 35 (trinta e cinco) vagas a serem preenchidas por servidores, com 
formação superior, do quadro permanente, requisitados e os ocupantes exclusivamente de 
cargo em comissão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e aos servidores 
efetivos do quadro permanente dos órgãos e entidades estaduais jurisdicionados ao 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro respeitadas as normas previstas na Lei n.º 
9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 
 
§ 1º. Terão prioridade no preenchimento das vagas, os servidores do TCE-RJ que não 
participaram de cursos de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu, custeados pelo TCE-
RJ, observando-se, ainda, o disposto no artigo 31 do Regimento Interno da ECG; 
 
§ 2º. A ECG/TCE-RJ se reserva ao direito de somente abrir a turma se houver, no mínimo, 
25 (vinte e cinco) alunos. 
 
Art. 3º. O Curso de Especialização de que trata o presente Edital terá suas 35 vagas 
distribuídas, da seguinte forma: 

a) 16 vagas para os servidores efetivos do quadro permanente do TCE-RJ; 

b) 04 vagas para os servidores requisitados ou ocupantes exclusivamente de cargo 

comissionado do TCE-RJ;  

c) 15 vagas para servidores efetivos do quadro permanente dos órgãos e entidades 

estaduais jurisdicionados ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

Parágrafo único. Quando não houver aprovados suficientes para ocupar as vagas 
reservadas aos servidores efetivos do quadro permanente do TCE-RJ ou as vagas 
reservadas para os servidores dos demais órgãos, elas serão preenchidas 
preferencialmente pelos servidores requisitados ou ocupantes exclusivamente de cargo 
comissionado do TCE-RJ e posteriormente pelos demais candidatos, respeitando-se a 
ordem da classificação geral, resultante do processo seletivo. 

 

III - DOS DIAS E HORÁRIOS 

Art. 4º. O curso terá carga horária total de 440 h/a e será ministrado quinzenalmente, às 
sextas-feiras, no horário das 9h às 13h e das 14h às 17h, e no sábado, das 9h às 14h, de 
acordo com o cronograma em anexo (Anexo I). 

Parágrafo único - As datas previstas no cronograma do Anexo I poderão sofrer alterações 
que serão previamente comunicadas aos corpos docente e discente. 
 
Art. 5º. Atividades extracurriculares poderão ser realizadas em datas e horários a serem 
definidos ao longo do curso, com prévia divulgação ao corpo discente.  

 



 

 

IV - DO PROCESSO SELETIVO 

IV.1 - DAS INSCRIÇÕES 

Art. 6º. As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no período de 03/10/2016 a 

02/12/2016, de 2ª a 6ª feiras, das 9h às 17h, na Secretaria da Escola de Contas e Gestão, 

situada na Rua da Constituição, nº 44, térreo, Centro, Rio de Janeiro. 

 

Art. 7º. No ato da inscrição, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição, devidamente preenchida pelo candidato em formulário próprio 

(Anexo II); 

b) Cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para conferência do 

Diploma ou Declaração de Conclusão do Curso de Nível Superior, em qualquer área 

do conhecimento, expedido por Instituição de Ensino Superior – IES devidamente 

credenciada pelo Ministério da Educação – MEC; 

c) Cópia autenticada do documento de Identidade e do CPF/CIC; 

d) Currículo atualizado; 

e) Carta de indicação e autorização da chefia imediata (Anexo III ou Anexo IV), 

declarando a importância da participação do servidor no curso, com vistas ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento do trabalho realizado junto ao respectivo órgão 

e sua disponibilidade para realizar os estudos; 

f)  Cópia do documento comprobatório da nomeação como servidor efetivo do quadro 

permanente do órgão (termo de posse ou a publicação da Portaria no Diário Oficial), 

no caso de servidores dos órgãos e entidades estaduais jurisdicionados ao Tribunal 

de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

§ 1º. No caso dos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro a 

documentação comprobatória da nomeação do servidor será verificada junto a 

Coordenadoria de Recursos Humanos do TCE-RJ. 

§ 2º. Não serão recebidas inscrições pela internet ou via postal. 

§ 3º. As inscrições por procuração somente serão aceitas se a procuração for original e 

estiver com firma reconhecida. Será dispensado o reconhecimento de firma quando a 

procuração for outorgada a advogado, conforme disposto no art. 5º da Lei nº 8.906/94. 



 

 

§ 4º. O não preenchimento de qualquer dos requisitos exigidos para a inscrição implicará o 

seu indeferimento. 

§ 5º. A homologação das inscrições será realizada pela ECG/TCE-RJ e publicada no DORJ 

e no Portal da ECG/TCE-RJ (www.ecg.tce.rj.gov.br), até o dia 16/12/2016. 

IV.2 - DOS EXAMES 

Art. 8º. Os candidatos inscritos se sujeitarão aos seguintes exames: língua portuguesa, 

conhecimentos gerais sobre temas da administração pública e redação, todos de caráter 

classificatório, e entrevista, de caráter eliminatório. 

§ 1º. O exame de língua portuguesa consistirá de aplicação de uma prova objetiva composta 

por 20 (vinte) questões de múltipla escolha com 04 (quatro) opções, sendo apenas uma 

correta, valendo 0,5 (meio ponto) cada, perfazendo o total de 10 (dez) pontos, por meio da 

qual serão avaliados os conhecimentos da norma culta da língua portuguesa, bem como a 

compreensão e interpretação de texto. 

§ 2º. A redação deverá se restringir a um máximo de 30 (trinta) linhas e será realizada em 

material fornecido pela ECG, cujo tema versará sobre algum ponto que tenha relação direta 

ou indireta com a administração pública, em que serão avaliados a pertinência temática, o 

conteúdo, a forma e o uso correto da linguagem formal, tendo avaliação mínima de 0 (zero) 

e máxima de 10 (dez) pontos. 

§ 3º. Os exames previstos nos parágrafos 1º e 2º serão realizados, na sede da ECG, no dia 

16/03/2017, das 13h às 18h. 

§ 4º. O exame de conhecimentos gerais sobre temas da Administração Pública, na qual se 

avaliará o conhecimento do candidato sobre a temática da administração pública, será 

realizado por intermédio de aplicação de uma prova discursiva, composta por 04 (quatro) 

questões, cada uma valendo 2,5 (dois e meio) pontos, perfazendo o total de 10 (dez) 

pontos. 

§ 5º. O exame previsto no parágrafo anterior será realizado na sede da ECG, no dia 

17/03/2017, das 13h às 18h, em material fornecido pela ECG, devendo o candidato se 

restringir a um máximo de 15 linhas por questão. 

§ 6º. A nota final será obtida pelo somatório das notas dos exames de língua portuguesa, 

com peso 1, de conhecimentos gerais sobre a temática da administração pública, com peso 

3 e de redação, com peso 1, divididas por 5, devendo o candidato obter média total igual ou 

superior a 7,0 (sete), sob pena de eliminação do certame, e a classificação dar-se-á na 

ordem decrescente dos pontos alcançados por cada candidato. 



 

 

§ 7º. O uso de qualquer material diverso daquele fornecido pela ECG (calculadora, celular, 

ipod, livros, códigos, cadernos etc.) importará na eliminação automática do candidato. 

 

Art. 9º. A divulgação dos resultados provisórios dos exames de língua portuguesa, 

conhecimentos gerais sobre a temática da administração pública e de redação será feita no 

DORJ e no portal da ECG/TCE-RJ (www.ecg.tce.rj.gov.br), até o dia 10/04/2017. 

 

IV.3 - DOS RECURSOS E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Art. 10.  Os recursos aos exames de língua portuguesa, de conhecimentos gerais sobre a 

temática da administração pública e de redação deverão ser formulados na forma do Anexo 

V deste Edital, devendo ser entregues mediante protocolo, na Secretaria da Escola de 

Contas e Gestão, impreterivelmente, dos dias 17/04/2017 a 28/04/2017, 2ª a 6ª feiras, das 

9h às 17h.  

§ 1º. Não serão aceitos recursos enviados de modo diverso daquele previsto no caput deste 

artigo. 

§ 2º. Somente será aceito um recurso por candidato versando sobre todas as questões 

recorridas. 

§ 3º. Caso haja mais de um recurso interposto pelo mesmo candidato, prevalecerá o último 

protocolado junto à Secretaria da ECG/TCE-RJ. 

§ 4º. Os recursos devem ser fundamentados, apontando de modo preciso e objetivo a(s) 

questão(ões) recorrida(s) e o respectivo motivo, mencionando a correspondente fonte 

bibliográfica.  

§ 5º. Os recursos entregues fora do prazo previsto no caput e/ou que não atenderem à 

forma e/ou conteúdo previstos neste artigo, serão indeferidos pela Banca Examinadora. 

§ 6º. No caso de empate, terá prioridade na seguinte ordem: a) o candidato que tiver obtido 

a maior nota na prova de conhecimentos gerais sobre temas da administração pública; b) o 

candidato que tiver obtido a melhor nota na prova de redação; c) o candidato que tiver maior 

antiguidade no serviço público; d) e, na permanência do empate, será utilizado o critério do 

candidato mais idoso. 

§ 7º. O resultado dos recursos e a classificação serão divulgados juntamente com a 

convocação para as entrevistas, no DORJ e no Portal da ECG/TCE-RJ 

(www.ecg.tce.rj.gov.br) até o dia 15/05/2017. 



 

 

 
 

 

IV. 4 – DA ENTREVISTA 

Art. 11. Somente os candidatos classificados de acordo com os critérios estabelecidos no 

presente Edital se sujeitarão à entrevista pessoal, a partir da qual serão considerados aptos 

ou inaptos a realizar o curso, após o exame da ficha de inscrição do candidato, do currículo 

apresentado, da avaliação da possibilidade de aplicação dos conhecimentos no respectivo 

setor de trabalho e da autorização da chefia imediata, além de outros requisitos formais 

previstos no presente Edital. 

 

Art. 12. As entrevistas serão realizadas na sede da ECG/TCE-RJ nos dias 01/06/2017 e 

02/06/2017, em horários a serem divulgados juntamente com o resultado dos recursos, na 

forma do artigo 10, § 7º deste Edital. 

 
 

IV. 5 – DO RESULTADO FINAL 

Art. 13. O resultado final será divulgado no DORJ e no Portal da ECG/TCE-RJ, 

www.ecg.tce.rj.gov.br, até o dia 19/06/2017. 

 
 

V - DA MATRÍCULA 

Art. 14. As matrículas serão realizadas, pessoalmente, no período de 26/06/2017 a 

21/07/2017, 2ª a 6ª feiras, das 9h às 17h, na Secretaria da ECG/TCE-RJ, no endereço 

mencionado no artigo 5º do presente Edital, quando deverá ser entregue a seguinte 

documentação: 

a) Termo de Compromisso assinado pelo candidato aceitando as condições 

estabelecidas no presente Edital bem como aquelas que integram o Projeto 

Pedagógico do Curso de Pós-graduação e o Regimento Interno da ECG (Anexo VI); 

b) 01 (uma) foto 3x4 colorida e recente;  

c) 01 CD contendo 01 (uma) foto colorida tamanho 2x2, com fundo branco, em formato 

jpg. 



 

 

Art. 15. O candidato aprovado dentro do número de vagas que não realizar a matrícula no 

prazo previsto no artigo anterior estará automaticamente eliminado, devendo ser convocado 

o candidato que tiver sido aprovado e classificado na posição subsequente para preencher a 

vaga. 

 

VI - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 16. Os candidatos aprovados na seleção e devidamente matriculados estarão 

automaticamente sujeitos ao Regimento Interno e às demais normas administrativas da 

ECG/TCE-RJ. 

Art. 17. Para ser aprovado ao final do curso e receber o respectivo certificado de conclusão, 

é necessário que o aluno obtenha: 

a) frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em cada Módulo de Disciplinas 

ministradas; e 

b) média mínima de 7,0 (sete) em cada disciplina ministrada e no Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

c) não tenha débito junto à Biblioteca Sergio Cavalieri Filho, da Escola de Contas e Gestão 

do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

§ 1º.  Além de obrigatório, o Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser apresentado 

individualmente, nos termos do art. 5º da Resolução nº 01/2007, do CNE. 

§ 2º. O tema do Trabalho de Conclusão de Curso é de livre escolha do aluno, mas deve 

guardar relação com a proposta do curso e com temáticas de interesse da pesquisa no setor 

público e/ou em seu órgão de origem, devendo ser entregue até, no máximo, 03 (três) 

meses após o término do curso, podendo ser prorrogado por mais 03 (três) meses, por 

solicitação do aluno, justificando as razões que o impediram de cumprir o prazo inicial. 

§ 3º. O aluno que não entregar o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC ficará impedido de 

participar dos cursos promovidos pela Escola de Contas e Gestão – ECG pelo prazo de 01 

(um) ano, contado a partir da data final prevista para a entrega do Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

§ 4º. As sanções previstas no parágrafo anterior não se aplicarão em caso de tratamento de 

saúde ou por doença em pessoa da família do aluno por um período igual ou superior a 01 

mês, devidamente comprovada por laudo médico. 



 

 

§ 5º A Escola de Contas e Gestão encaminhará a Autoridade Superior da Instituição do 

aluno que não entregar o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC ou que abandonar 

injustificadamente o Curso de Pós-graduação ofício comunicando o ocorrido e solicitando a 

adoção das providências cabíveis a espécie; 

§ 6º O aluno que não tiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em cada 

Módulo de disciplinas ministradas ou que tenha sido reprovado por nota poderá, por motivo 

devidamente justificado, cursar a disciplina na próxima Turma de Curso de Pós-graduação 

da ECG, respeitado o limite máximo de 02 disciplinas;  

§ 7º Será considerado motivo devidamente justificado, previsto no parágrafo anterior, caso 

de tratamento de saúde ou de doença em pessoa da família do aluno, por um período igual 

ou superior a 01 mês, devidamente comprovados por laudo médico. 

 

Art. 18. A Aula Inaugural do Curso, de presença obrigatória, será ministrada em data, 

horário e local a serem divulgados no Portal da ECG, www.ecg.tce.rj.gov.br. 

 

Art. 19. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Conselho Superior da Escola 

de Contas e Gestão – ECG/TCE-RJ 

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2016. 

 
JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR 

Presidente do Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão – ECG/TCE-RJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO I 
MÓDULOS, DISCIPLINAS E CRONOGRAMA 

 
Horário de realização das aulas: 9h às 17h (6ª feiras) e 9h às 14 h (sábados) 

Aula Inaugural  Data a definir 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA PERÍODO ESTIMADO 

MÓDULO I – CONTEXTUAL 

1.  Fundamentos do Direito Público 16h/a 18, 19/08 e 02/09/2017 

2.  Economia do Setor Público 16h/a 01 e 15 /09 

3.  Noções Básicas da Nova Contabilidade Pública 24h/a 29, 30/09, 06 e 07/10 

4.  Orçamento Público com ênfase na LRF 24h/a 20, 21/10, 10 e 11/11 

5.  Políticas Públicas 16h/a 24, 25/11 e 09/12 

* Metodologia da Pesquisa I (aulas iniciais) 8h/a 08 /12/2017 

MÓDULO II - ORGANIZACIONAL/GERENCIAL 

6.  Governança Pública 24h/a 09, 10, 23 e 24/03/2018 

7.  Gestão de Pessoas 16h/a 06, 07 e 20/04  

8.  Gestão de Projetos Públicos e Avaliação de Projetos Sociais 16h/a 20/04, 04 e 05/05  

9.  Política Pública na Web 16h/a 18, 19/05 e 09/06  

10.  Ética 16h/a 08 e 22/06  

* Metodologia da Pesquisa I (aulas finais) 16h/a 23/06, 06 e 07/07 

MÓDULO III – GESTÃO E CONTROLE EXTERNO 

   11. Noções de Auditoria e Controle  32h/a 03, 04, 17, 18 e 31/08 

12. Controle de Licitações e Contratos 32h/a 01, 14, 15, 28, 29/09 e 06/10 

13. Gestão e Controle de Pessoal 32h/a 05, 19, 20/10, 09 e 10/11 

14. Tópicos Especiais I (tema a definir) 8h/a 23/11/2018 

** Metodologia da Pesquisa II (aulas iniciais) 12h/a 07 e 08/12/2018  

15. Desenvolvimento Econômico e Social do Rio de Janeiro 16h/a 08 e 22/02/2019 

16. Gestão e Controle da Receita Pública 32h/a 15, 16, 29, 30/03 e 12/04 

17. Controle e Prestação de Contas Públicas 32h/a 26, 27/04, 10, 11 e 24/05 

18. Ilícitos contra a Administração Pública  8h/a 07/06 

19. Tópicos Especiais II (tema a definir) 8h/a 28/06 

** Metodologia da Pesquisa II (aulas finais) 12h/a 05 e 06/07 

MÓDULO IV - METODOLOGIAS 

20. Metodologia da Pesquisa I: Introdução às Técnicas de Pesquisa e 
Projeto de Pesquisa * 

24h/a 
Aulas em dois períodos 
Ler Módulo I e Módulo II 

21. Metodologia da Pesquisa II: Trabalho de Conclusão de Curso – 
TCC ** 

24h/a 
Aulas em dois períodos 

Ler Módulo III 

22. Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 8h/a 19/07/2019 

CARGA HORÁRIA TOTAL 440 h/a Cronograma sujeito a alterações 



 

 

ANEXO II 
 

Ficha de Inscrição 
 

  

ATENÇÃO: Este formulário deve ser digitado ou preenchido em letra de forma 
 

  INSCRIÇÃO Nº Preenchimento exclusivo ECG 

  

Nome completo:  

Órgão:  

Lotado no(a)                                                                  

Cargo:                                              Matrícula nº:                          Data de Admissão:        /        /    

Endereço Comercial: 

Bairro: CEP: Município: 

RG nº:  Órg. Exp.:  CPF: 

Estado civil:  Data de nascimento: ____/____/_____ (dd/mm/aaaa)                

Tel. residencial: (      ) Tel. comercial: (      ) 

Tel. celular: (      ) E-mail(s): 

Apresenta necessidades especiais?     SIM (      )   NÂO(      ) Em caso afirmativo, INDIQUE QUAL(IS): 

  

Formação superior em  

vem requerer inscrição no processo seletivo para a 3ª turma do curso de pós-graduação lato sensu 
em Gestão Pública e Controle Externo, em nível de Especialização. 
 
Para tanto, seguem anexados os seguintes documentos (preenchimento exclusivo da ECG): 
(     ) cópia autenticada do diploma de nível superior ou o original da declaração de conclusão de curso; 
(     ) cópia autenticada da carteira de identidade e do CPF; 
(     ) currículo atualizado; 
(     ) carta de análise e autorização da chefia imediata; 
(     ) cópia do documento comprobatório da nomeação como servidor do quadro permanente do órgão 

(termo de posse ou a publicação da Portaria no Diário Oficial). 

O candidato declara conhecer e concordar: 

1. que à Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ está reservado o direito de cancelar, suspender ou 
transferir o referido curso caso não haja demanda suficiente ou por outro motivo de força maior; 

2. que se submeterá ao processo de seleção previamente definido pela ECG/TCE-RJ em função das 
exigências do curso; 

3. com as normas que disciplinam a seleção para o curso; 

  O candidato declara, ainda, que as informações e documentações apresentadas são 
autênticas e fidedignas, pelas quais assume inteira responsabilidade. 

____________________________, ______ de __________________ de ______ 
                                                                      ( LOCAL)                                                                                          (DATA) 

___________________________________________ 
(ASSINATURA) 



 

 

 

 

ANEXO III 
(Para servidores do TCE-RJ) 

 
 
 

Análise e Pronunciamento da Chefia Imediata  
 
 

 
Declaro que ________________________________________________________  

(NOME COMPLETO E CARGO DO SERVIDOR) 

é servidor(a) ____________________________________, lotado no setor ______________ 
                  (INDICAR A SITUAÇÃO FUNCIONAL – EFETIVO, REQUISITADO OU COMISSIONADO) 

 _______________________, e que tenho pleno conhecimento da atividade externa que 

o(a) mesmo(a) pretende realizar junto à Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, autorizando 

a sua participação na respectiva atividade, importante para o desenvolvimento funcional e 

aperfeiçoamento do trabalho por ele(a) realizado junto ao mencionado órgão. 

  

 

  

 

____________________________, ______ de __________________ de ______ 
                                                                      ( LOCAL)                                                                                     ( DATA) 

 
 

____________________________________________________________________ 
(NOME, CARGO E MATRÍCULA DA CHEFIA IMEDIATA) 

 
 

___________________________________________ 
(ASSINATURA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO IV 

(Para servidores dos órgãos estaduais) 

 
 
 

Análise e Pronunciamento da Chefia Imediata  
 
 

 
Declaro que ________________________________________________________ 

(NOME COMPLETO E CARGO DO(A) SERVIDOR(A) 

é servidor(a) efetivo(a) do Quadro Permanente do_____________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(INDICAR O ÓRGÃO OU ENTIDADE ESTADAUAL E A LOTAÇÃO) 

e que tenho pleno conhecimento da atividade externa que o(a) mesmo(a) pretende realizar 

junto à Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, autorizando a sua participação na respectiva 

atividade, importante para o desenvolvimento funcional e aperfeiçoamento do trabalho por 

ele(a) realizado junto ao mencionado órgão. 

  

 

____________________________, ______ de __________________ de ______ 
                                                                      ( LOCAL)                                                                                     ( DATA) 

 
 

____________________________________________________________________ 
(NOME, CARGO E MATRÍCULA DA CHEFIA IMEDIATA) 

 
 

___________________________________________ 
(ASSINATURA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO V 

 

Ficha de Recurso 

 

Ilmo. Sr. Presidente da Comissão de Avaliação do processo seletivo da 3ª turma do 

Curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Pública e Controle Externo, 

__________________________________________________________________________ 
                                                                                                                      (NOME COMPLETO) 

CPF nº_________________, vem requerer 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

   (INDICAR A PROVA, QUESTÃO E A BIBLIOGRAFIA EM QUE SE BASEIA PARA RECORRER) 

pelos motivos que a seguir expõe: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

____________________________, ______ de __________________ de ______ 
                  (LOCAL)                        (DATA) 

___________________________________________________________________ 

(ASSINATURA,) 
 

 
  



 

 

 
 
 

ANEXO VI 
 
 

Termo de Compromisso 
 
 
 

Eu, _______________________________________________________________  
        NOME COMPLETO  

CPF nº__________________, DECLARO, para fins de participação na 3ª turma do Curso 

de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Pública e Controle Externo, em nível de 

Especialização, que conheço e aceito todas as condições estabelecidas no presente Edital 

bem como aquelas que integram o Projeto Pedagógico do Curso de Pós-Graduação e o 

Regimento Interno da Escola de Contas e Gestão- ECG/TCE-RJ. 

 

 

 
 

____________________________, ______ de __________________ de ______ 
                                                                      ( LOCAL)                                                                                     ( DATA) 

 
 

___________________________________________ 
(ASSINATURA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


