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CONCURSO PÚBLICO 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA REALIZAÇÃO DE JUNTA MÉDICA 
(cand.inscrito como pessoa com deficiência) 

(ref.Edital de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais nº 001/2014) 
 
 
 

O Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, Vice-Presidente do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo e Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público 
disciplinado pelo Edital de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais nº 001/2014, 
publicado no DOE de 31.10.2014, rerratificado por meio do Edital publicado no Diário Oficial do 
Estado de 28.11.2014 – que se destina ao provimento de cargos do Quadro da Secretaria do 
Tribunal – CONVOCA o candidato nominado neste Edital para a realização, em 02.06.2015, às 
7 horas, de junta médica, no Departamento de Perícias Médicas do Estado – DPME,  na Av. 
Prefeito Passos, s/n° (esquina com a Rua Leopoldo Miguez, nº 327), Várzea do Carmo, 
Glicério, São Paulo/SP. 

O convocado deverá comparecer com, pelo menos, 60 (sessenta) minutos de 
antecedência do horário de sua junta, munido de: 

a) original de um dos documentos de identificação, a saber: 
- Cédula de Identidade (RG) ou Registro de Identidade Civil (RIC);  
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 
- Certificado de Alistamento Militar; 
- Carteira  Nacional  de  Habilitação (expedida  nos  termos  da  Lei  Federal 

nº  9.503/97);  
- Passaporte; 
- Carteira de Identidade expedida pelas Forças Armadas, ou pelas Polícias 
Militares ou pelos Corpos de Bombeiros Militares; 

b) laudo médico (original ou cópia autenticada) circunstanciado que ateste a 
espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças (CID); 

c) demais documentos  e  exames  que  comprovem a(s) sua(s) deficiência(s) 
e/ou outros documentos para a realização da junta médica. 

A lista contém: número de inscrição do candidato (INSCR.); nome do candidato 
(NOME); número do documento de identificação do candidato (DOCTO); UF de origem da 
emissão do documento de identificação do candidato (UF) e código do cargo de inscrição 
(CARGO). 

 
 

INSCR. NOME DOCTO. UF CARGO 

0402338-2 MURILLO CESAR BRAGA BOSSO 41 453 0433 
SP 001 

 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
desconhecimento, é expedido o presente Edital. 

 

Comissão de Concurso Público, aos 28 de maio de 2015. 
 
 
 

Dimas Eduardo Ramalho 
Conselheiro Vice-Presidente 

Presidente da Comissão de Concurso 
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