
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 

 

EDITAL CP Nº 07/2013 

 

CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ESCRITA – FASE II 

 

 O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, pelo Conselheiro Robson 

Marinho, Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público para provimento de 

cargo de Auditor do Tribunal de Contas, regido pelo Edital nº CP 04/2012, publicado no 

Diário Oficial do Estado de São Paulo de 8/11/2012, FAZ SABER a quem possa interessar e, 

especialmente aos candidatos habilitados na conformidade do previsto no item 1 do Capítulo 

X do Edital, relacionados no Anexo Único, que ficam CONVOCADOS  para a Fase II – 

Prova Escrita a ser realizada conforme orientações a seguir: 

 

I. DATA, HORÁRIOS, TIPO E DURAÇÃO DA PROVA. 

 

Data: 14/04/2013 (Domingo) 

Período: MANHÃ (Horário Brasília) 

Horário de Apresentação: 8:30 h 

Horário de Fechamento dos Portões: 9:00 h 

Tipo: Prova Escrita 

Duração da Prova: 5:00h 

 

II. LOCAL DA PROVA 

 

UNICSUL – Campus Liberdade 

Endereço: Rua Galvão Bueno, 868 

Liberdade – Próx. ao Metrô São Joaquim 

São Paulo - SP 

 

III.  DEMAIS INFORMAÇÕES 

 

1. Os candidatos serão informados quanto ao local e horário da prova por meio do Cartão 

Informativo, que será enviado por e-mail, e disponível nos sites da Fundação Carlos 

Chagas: www.concursosfcc.com.br e do Tribunal de Contas do Estado: 

www.tce.sp.gov.br. 

2. O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia que antecede 

a aplicação da prova ou havendo dúvidas quanto ao local, data e horário de realização 

da prova, deverá: 

2.1 entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da 

Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-

feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília) ou consultar os sites: 

www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas ou www.tce.sp.gov.br do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; ou 

2.2 dirigir-se à sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, à Avenida Rangel 

Pestana, 315, Centro, São Paulo – SP, de segunda a sexta-feira, úteis, das 8 às 17 

horas (horário de Brasília), para verificar na lista afixada na parte externa do 

Edifício Sede, a data, o horário e o local definidos para realização de sua prova. 

3. Ao candidato só será permitida a realização da prova na respectiva data, no local e nos 

horários definidos no Cartão Informativo, no site da Fundação Carlos Chagas e na lista 

afixada no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

http://www.concursosfcc.com.br/
http://www.tce.sp.gov.br/
http://www.concursosfcc.com.br/
http://www.tce.sp.gov.br/


4. Eventuais erros de digitação verificados no Cartão Informativo enviado ao candidato, 

ou erros observados nos documentos impressos a ele entregues no dia da realização da 

prova, quanto a nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento, 

endereço e critério de desempate deverão ser corrigidos por meio do site da Fundação 

Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes da 

página do Concurso, até o terceiro dia útil após a aplicação da Prova. 

4.1 O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item 

4 deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 

4.2 O candidato que não entrar em contato com o SAC no prazo mencionado será o 

exclusivo responsável pelas consequências advindas de sua omissão. 

5. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.  

5.1 O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da 

prova como justificativa de sua ausência. 

5.2 O não comparecimento a qualquer uma das Fases do Concurso, qualquer que seja 

o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do 

Concurso Público. 

5.3. Por medida de segurança os candidatos deverão manter as orelhas visíveis à 

observação dos fiscais de sala durante a prova. 

6. Na Prova Escrita será permitida consulta à legislação seca, desacompanhada de 

qualquer comentário, anotação, jurisprudência, súmulas, notas ou exposição 

de motivos, conforme estabelece o item 4 do Edital de Abertura de Inscrições. 

6.1. Quaisquer textos e/ou anotações diferentes dos permitidos para consulta, 

o candidato deverá trazê-los grampeados e cobertos com papel sulfite. 

6.2 O material de consulta será vistoriado antes ou durante a realização da Prova 

Escrita por Comissão designada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

6.3. Material que não esteja adequadamente lacrado poderá ser recolhido pelo 

vistoriador. 

6.4 Não será permitido o empréstimo de material para consulta entre candidatos. 

7. Constará da Avaliação da Prova Escrita o domínio técnico do conteúdo aplicado, a 

precisão da linguagem jurídica, quando for o caso, a correção gramatical e a adequação 

vocabular, considerando os mecanismos básicos de constituição do vernáculo e os 

procedimentos de coesão e argumentação.  

8. Na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião da avaliação do desempenho 

na Prova Escrita – Fase II, os candidatos poderão valer-se das normas ortográficas em 

vigor antes ou depois daquelas implementadas pelo Decreto Presidencial nº 6.583, de 

29 de setembro de 2008, e alterado pelo Decreto 7.875, de 27 de dezembro de 2012, 

em decorrência do período de transição previsto no art. 2º, parágrafo único da citada 

norma que estabeleceu o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 

9. Será atribuída nota zero à Prova Discursiva que: 

a) for assinada fora do local apropriado; 

b) apresentar, no Caderno de Resposta Definitiva, qualquer tipo de sinal que, de 

alguma forma, possibilite a identificação do candidato (por exemplo: assinatura, 

traços, desenhos, rabiscos etc); 

c) for escrita a lápis, em parte ou na totalidade; 

d) estiver em branco; 

e) apresentar letra ilegível ou incompreensível; 

f) fugir aos temas propostos. 

10. Na Prova Escrita, a folha para rascunho é de preenchimento facultativo. Em hipótese 

alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção pela banca 

examinadora. 

 

IV.  IDENTIFICAÇÃO 



 

1. Somente será admitido o ingresso na sala de prova do candidato que estiver portando 

documento de identidade original que bem o identifique, como: Carteiras e/ou Cédulas 

de Identidade expedidas por Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela 

Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade para 

Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, 

por Lei Federal valem como documento de identidade, a exemplo das carteiras da OAB, 

CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na 

forma da Lei nº 9.503/97). 

1.1 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com 

clareza, a identificação do candidato. 

1.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da 

prova, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, 

deverá apresentar boletim de ocorrência expedido em órgão policial há, no 

máximo 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identificação especial, 

compreendidas a coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário 

específico. 

1.3 A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de 

identificação gere dúvidas quanto à fisionomia e à assinatura ou esteja em má 

condição de conservação. 

2. Objetivando garantir a lisura, a autenticidade e a idoneidade do Concurso Público e, 

zelando pelo interesse público e, em especial, dos candidatos, será solicitado quando da 

aplicação da prova a autenticação digital do candidato da Folha de Respostas 

personalizada. Se, por qualquer motivo, não for possível a autenticação digital, o 

candidato deverá apor sua assinatura, em campo específico, por três vezes. 

V. MATERIAL 

 

1. O candidato deverá comparecer ao local de prova designado munido de caneta 

esferográfica de tinta preta e material transparente, lápis preto nº 2 e borracha. 

VI. OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 

1. Poderá ser excluído do Concurso Público o candidato que estiver fazendo uso de 

qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios 

digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros 

equipamentos similares), bem como protetores auriculares; que for surpreendido em 

comunicação com outro candidato, bem como se utilizando de livro, anotação, 

impressos não permitidos ou máquina calculadora. 

2. Os aparelhos eletrônicos dos candidatos, como os indicados no item anterior, deverão 

ser por eles desligados e acondicionados em embalagem específica a ser fornecida pela 

Fundação Carlos Chagas exclusivamente para tal fim, antes de iniciar a prova, devendo 

a embalagem permanecer fechada até a saída do candidato do local de realização da 

prova. 

2.1 Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, 

chapéus, gorros ou similares, óculos escuros e protetores auriculares, serão 

acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala, onde deverão 

permanecer até o término da prova. 

3. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a Folha de 

Respostas, o Caderno de Questões personalizado. 

4. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a Fundação Carlos Chagas não se 

responsabilizarão por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos 

eletrônicos ocorridos no local de realização da prova, nem por danos neles causados. 



5. Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, a 

Fundação Carlos Chagas não fornecerá exemplares dos Cadernos de Questões a 

candidatos ou a instituições de direito público ou privado, mesmo após o encerramento 

do Concurso Público. 

 

 

São Paulo, 08 de abril de 2013. 

 

 

 

 

ROBSON MARINHO 

Presidente da Comissão Organizadora do Concurso 

 

 

 

ANEXO ÚNICO 

 

CONVOCADOS PARA A PROVA ESCRITA (FASE II) 
 

 Número  Nome                                           Documento        Sala 

 000022k ANA PAULA DE OLIVEIRA GOMES                    0000090002214518 0001 

 000027j ANNA VERENA DE ALMEIDA RIBEIRO                 0000000977554600 0001 

 000045a CARLOS ANTONIO FERNANDES GOMES                 0000000005089309 0001 

 000059a DIEGO PRANDINO ALVES                           0000000113431084 0001 

 000060h DIOGO RIBEIRO FERREIRA                         000000MG11630451 0001 

 000061j DOUGLAS SCHIAVONI FROEMMING                    0000000262207229 0001 

 000064e EDISOM JESUS DE SOUZA JUNIOR                   0000000200182171 0001 

 000067k EDUARDO PEREZ                                  0000000006280665 0001 

 000078e EVANDRO BRAGATO NASCIMENTO                     0000000227315157 0001 

 000085b FERNANDA NOIA DA COSTA LINO                    0000000256935269 0001 

 000094c GIDEON DRESCHER                                0000007059215538 0001 

 000101g ISABEL BEZERRA DE LIMA FRANCA                  0000000140342254 0001 

 000105d JEANE SILVA SANTOS                             0000000000075654 0001 

 000107h JOAO BOSCO RAMOS FERREIRA                      0000000522494501 0001 

 000111j JORGE LUIS PEREIRA PORTELA                     0000000002494998 0001 

 000120k LEANDRO LUIS DOS SANTOS DALL OLIO              0000000252925063 0001 

 000121b LEAO MALDONADO                                 0000000000499315 0001 

 000136d LUIZ HENRIQUE PEREIRA MENDES                   0000000006271801 0001 

 000146g MARCIO MARTINS DE CAMARGO                      0000000013218730 0001 

 000149b MARCOS DANIEL COLARES BARROCAS                 0000090004009652 0001 

 000165k MAURICIO VILELA FERREIRA                       0000000004048152 0001 

 000182k REGINALDO PARNOW ENNES                         0000001054070171 0001 

 000185f RENATO HALLEN ARANTES                          000000MG10096964 0001 

 000188a RICARDO SUGANUMA                               0000000153914737 0001 

 000196k RUI CARLOS GALVAO                              000000SE003899T5 0001 

 000198d SANTIN CANDELLO FILHO                          0000000008712109 0001 

 000199f SEBASTIAO TADEU CHAVES                         00000000M2950935 0001 

 000208c THAIS SANTOS DE CARVALHO                       0000000001193994 0001 

 000210a VALDENIR ANTONIO POLIZELI                      0000000017623730 0001 

 000217d WELLINGTON MONTE DE PAULA                      0000000003433060 0001 

 

     30 candidato(s) neste local de prova 

 


