
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DA 
SECRETARIA DO TRIBUNAL 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SÉTIMA SESSÃO PÚBLICA DE ESCOLHA 
DO LOCAL DE LOTAÇÃO  
 

O presente Edital estabelece instruções relativas à escolha 

do local de lotação dos futuros nomeados e CONVOCA os 

candidatos habilitados, de acordo com as relações 

constantes dos Anexos I e II, observando-se rigorosamente a 

ordem de classificação, conforme homologação pelo E. 

Tribunal Pleno, em sessão realizada em 07/06/2006. 

 

1. Estão convocados para a sétima Sessão Pública, em 

conformidade ao Capítulo XI, item 6, do Edital de 

Abertura de Inscrições, os candidatos habilitados em 

número equivalente ao dos cargos vagos remanescentes 

da Sexta Sessão Pública de Auxiliar da Fiscalização 

Financeira V e Agente da Fiscalização Financeira. 

2. Para celeridade do procedimento de nomeação e posse, 
solicitamos que os convocados compareçam à Sessão 

Pública munidos dos seguintes documentos: 

2.1. Cópias autenticadas: 

a) declaração de bens, fontes de rendas e valores 

que compõem o patrimônio privado, abrangendo seu 

cônjuge ou companheiro, seus filhos e outras pessoas 

que vivam sob sua dependência econômica (Lei 8730/93) 

OU cópia impressa da última declaração anual de bens e 
rendimentos fornecida à Receita Federal;  

b) diploma (apresentação obrigatória na data da 

posse);  

c) cédula de identidade;  

d) C.P.F.; 

e) carteira de conselhos regionais (OAB, CRC, CRA 

etc), se possuir; 

f) certificado de reservista ou dispensa de 

incorporação (se do sexo masculino);  

g) título eleitoral;  

h) comprovantes de votação na última eleição;  

i) cartão do PIS ou PASEP;  

j) C.T.P.S., das folhas em que constem número e 

série. 

2.2. Documento original:  

a) Certidão de Quitação Eleitoral, que também 

poderá ser obtida pelo site www.tre-sp.gov.br, com 

a respectiva validação; 



b) 01 (uma) foto 3x4 recente, para o Cartão de 

Autenticação Digital – CAD. 

3. Todos os convocados deverão comparecer à Sessão 

Pública no dia 02/06/2008, na Escola de Contas 

Públicas, situada na Av. Rangel Pestana, 315, Anexo 

I, Centro – SP, às 10h30min para chamada nominal, 

primeiramente dos Auxiliares da Fiscalização 

Financeira V e, após, dos Agentes da Fiscalização 

Financeira. 

4. Observada a ordem da respectiva classificação, o 

convocado chamado indicará o local de lotação do 

cargo em que pretende ser investido, mediante 

assinatura do termo de opção, de caráter irrevogável. 

5. No momento do recebimento dos documentos acima 

solicitados, o Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo afixará 01 (uma) foto 3x4 do convocado no 

Cartão de Autenticação Digital – CAD e, na seqüência, 

coletará assinatura do convocado e procederá à 

autenticação digital no Cartão. 

6. O convocado que não estiver presente no momento em 

que for anunciado o seu nome na Sessão Pública, só 

poderá fazer sua opção de escolha, entre as vagas 

remanescentes, durante a segunda chamada, que 

ocorrerá imediatamente após o término da primeira. 

7. O convocado impossibilitado de comparecer poderá ser 
representado por procurador com poderes específicos 

para a escolha do local de lotação, conferidos 

mediante instrumento público. 

8. Somente será admitido no local da Sessão Pública o 

convocado ou seu procurador legal. 

9. O não comparecimento do convocado, por si ou por meio 
de procurador legal, implicará seu aproveitamento, a 

critério da Presidência do Tribunal, em qualquer das 

vagas ainda disponíveis ao término da Sessão Pública. 

 

ANEXO I 

Auxiliar da Fiscalização Financeira V 

 

 

Número Nome Documento Class 

011975b FERNANDO YOSHIO SHINTANI 0000000294773630 85 

009423h GILSON DIAS LIMA 0000000281082650 86 

009813j MAURO HITOSHI OKUMURA 0000000216860854 87 

037453c JULIENE APARECIDA LOPES 0000000011907576 88 

 

 

ANEXO II 

Agente da Fiscalização Financeira 



Número Nome Documento Class 

022890e EDNEIA AP SOARES BIRELLI MACHADO 0000000133888411 196 

047660c EDUARDO SANTOS NOGUEIRA 0000000243683947 197 

003947a MARCIO FERNANDES LIMA 0000000246879543 198 

019146c FABIO NOGUEIRA DA GAMA FORTES 0000000112617410 199 

049017j ANIBAL RIVANI MOURA 0000000271986888 200 

022611h AGNON RIBEIRO DE LIMA 0000000339090996 201 
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