
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DA 

SECRETARIA DO TRIBUNAL 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA ESCOLHA DO LOCAL DE LOTAÇÃO 
 
Considerando o esgotamento da lista de habilitados para a 
Unidade Regional de São José do Rio Preto - UR-8 e a 
existência de 01 (um) cargo vago de Agente da Fiscalização 
Financeira nessa cidade, o presente Edital estabelece 
instruções relativas à escolha do local de lotação, em 
conformidade ao Capítulo XIII, item 4, do Edital nº 01/2011 
(Abertura de Inscrições), publicado no DOE de 06/12/2011 e 
retificado em 14/12/2011, e NOTIFICA: 
 

1. Estão notificados para procederem à escolha 15 (quinze) 
candidatos habilitados na Lista de Classificação Geral, 
publicada no DOE de 04/08/2012, que não tenham sido 
nomeados anteriormente neste certame, observando-se 
rigorosamente a ordem de classificação, conforme 
homologação pelo E. Tribunal Pleno em sessão realizada 
em 28/03/2012, para o cargo de Agente da Fiscalização 
Financeira. 

2. A convocação excedente tem por objetivo a celeridade do 
procedimento que resultará na nomeação de apenas 01 
(um) candidato. 

3. Os candidatos habilitados, de acordo com a relação 
constante do Anexo I, interessados nestas vagas deverão 
enviar “Declaração de Anuência”, conforme modelo 
constante do Anexo II, mais uma cópia simples do seu 
documento de identificação, ao Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (A/C Diretoria de Pessoal – Ref.: 
Escolha de Local de Lotação/Concurso Público, Av. 
Rangel Pestana, nº 315, Centro - São Paulo – SP – CEP 
01017-906) até o dia 02/07/2013, considerando, para 
este efeito, a data da postagem, via Sedex ou Aviso de 
Recebimento (AR). 

4. A atribuição da vaga será realizada priorizando a 
escolha do candidato mais bem classificado. 

5. O candidato que não enviar a “Declaração de Anuência” 
até a data mencionada, seja qual for o motivo alegado, 
perderá a possibilidade de escolha para a vaga 
disponibilizada no presente edital, permanecendo na 
lista específica onde foi habilitado. 

6. Em qualquer hipótese, a não anuência do candidato em 
assumir vaga surgida em local diverso daquele escolhido 
quando da inscrição no concurso não ocasionará sua 
exclusão do certame, permanecendo o candidato nas 
listas de habilitados (geral e específica). 



 
 

7. O resultado da análise das declarações e documentos será 
publicado no Diário Oficial do Estado em até 07 (sete) 
dias após o término do prazo para envio, com a 
indicação do candidato contemplado, onde será 
oportunamente nomeado. 

8. Caso não haja candidatos interessados na escolha, outros 
candidatos serão notificados para a escolha, sempre 
atendido o disposto no Capítulo XIII, item 4, do Edital 
nº 01/2011 (Abertura de Inscrições), até que o cargo 
seja provido. 

 
ANEXO I 
 

Número Nome do Candidato Documento Class 

006398i CASSIO JOSE ALVES CAMARGO VIEIRA 
GOMES 

435112405 53 

006001k BRUNO CESAR ROBEDIEGO                              335563442 57 

012796g NILSON ROBERTO NASCIMENTO CARDOSO                  308868687 68 

008023i ERIK ORLANDO GONCALVES DE ALMEIDA                  345993664 70 

06042c BRUNO RIBEIRO MARQUES                              2082800 84 

015427b VINICIUS GARCIA PIMENTA                            405488646 103 

012296i MATHEUS LIMA ANDRADE SILVA                         8634861 109 

009001d GISELE BASTOS PERRONI                     664313957 133 

010672a LEONARDO DA SILVA ASSIS                            435358841 139 

015113a TIAGO DA COSTA BILESKY                             307406489 144 

007301f DEREH DE CAMARGO DALMAZO SCHIAVON                  227570881 150 

010683f LEONARDO GUERETTA ANADAO                           420394679 152 

007311i DIALEDA RABELO DE OLIVEIRA                         1551350 153 

008688f FLAVIO OLIVEIRA BRINCK                             358225942 160 

015064c THIAGO FERRREIRA DOS SANTOS                        292445842 161 

 
 
ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 
 

Eu, _____________________________, portador(a) da Cédula de 
Identidade RG nº ______________, residente e domiciliado(a) 
na _____________________________________, na cidade de ____ 
_________________ - ___, aprovado(a) e classificado(a) em 
___º lugar na Lista de Classificação Geral do Concurso 
Público regido pelo Edital nº 01/2011 (DOE de 04/08/2012), em 
atendimento ao Edital de Notificação publicado no DOE de 
25/06/2013, DECLARO QUE CONCORDO em assumir a vaga surgida na 
Unidade Regional de São José do Rio Preto - UR-8, local 
diverso do que escolhi quando me inscrevi no referido 
concurso. DECLARO, ainda, estar ciente de que uma vez 
nomeado, estarei sujeito ao cumprimento do período de efetivo 
exercício de 03 (três) anos na localidade escolhida, nos 
termos do Capítulo V, item 4, do Edital nº 01/2011, bem como 



 
 

estarei excluído da lista específica de candidatos 
habilitados por cidade de lotação. 
Por ser expressão da verdade, assino a presente. 
(local, data e assinatura) 


