
  

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CONCURSO PÚBLICO 

 
EDITAL Nº 006/2017 

 
CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

 
O Conselheiro RENATO MARTINS COSTA, Presidente da Comissão de 

Concurso Público, instaurada para provimento de cargos vagos de Agente da 
Fiscalização e de Agente da Fiscalização-Administração, objeto do Edital de Abertura 
nº 001, publicado no DOE – Legislativo de 20.09.2017 e retirratificado  nos  dias  23  e 
28.09.2017, TORNA PÚBLICA  a  convocação dos inscritos para a realização  – em 17 
de dezembro de 2017 – das provas objetivas. 

 
Os candidatos deverão: 

a) observar e cumprir os itens do referido Edital de Abertura de 
Inscrições; 
b) comparecer ao local da prova, com antecedência mínima de 60 

(sessenta) minutos do respectivo horário, não sendo admitidos retardatários, sob pretexto 
algum, após o fechamento dos portões. 

 
Somente será admitido no local da prova o candidato que estiver: 

a) munido de um dos seguintes documentos de identificação em 
original, com foto que permita a sua identificação, uma vez que nenhum documento 
ficará retido: 

a.1. Cédula de Identidade (RG); 
a.2. Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
a.3. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 
a.4. Certificado de Alistamento Militar; 
a.5. Carteira Nacional de Habilitação (expedida nos termos da Lei 

Federal nº 9.503/1997); 
a.6. Passaporte; 
a.7. Carteira de Identidade expedida pelas Forças Armadas, ou 

pelas Polícias Militares ou pelos Corpos de Bombeiros Militares; 
b) portando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta; 
c) de posse de comprovante de inscrição (somente no caso de o nome 

não constar dos locais da Prova Objetiva, no Edital de Convocação publicado pelo 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no Diário Oficial do Estado (DOE) – Caderno 
Legislativo e divulgado no site da Fundação VUNESP, na página deste Concurso. 

 
Os horários de aplicação: 

a) os candidatos que tenham 2 inscrições (uma para o cargo de 
Agente da Fiscalização – opções 002 a 011 e outra para o cargo de Agente da 
Fiscalização-Administração – opção 001): deverão realizar a prova objetiva no mesmo 
prédio de aplicação, respectivamente, às 8 horas (FECHAMENTO DOS PORTÕES) e às 
14h30min (FECHAMENTO DOS PORTÕES); 

b) os candidatos que tenham inscrição unicamente para o cargo de 
Agente da Fiscalização – opções 002 a 011: deverão realizar a prova objetiva às 8 
horas (FECHAMENTO DOS PORTÕES); 

c) os candidatos que tenham inscrição unicamente para o cargo de 
Agente da Fiscalização-Administração – opção 001:  deverá realizar a prova objetiva 
às 14h30min (FECHAMENTO DOS PORTÕES). 

 
 



  

A alocação dos candidatos estará disponibilizada no site da Fundação 
VUNESP (www.vunesp.com.br)  a partir das 10 horas da data da publicação deste Edital. 
A consulta deverá ser realizada na “área do candidato” informando CPF e senha, 
figurando na seguinte conformidade: 

a) o Anexo I  contém a lista dos prédios de aplicação (nome da 
universidade/escola; endereço e andar); 

b) o Anexo II  contém a listagem geral de convocados (nome; número 
do documento de identificação; número da inscrição; opção; prédio; sala;  horário de 
aplicação). 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

desconhecimento, é expedido o presente Edital. 
 
 

Comissão de Concurso Público, aos 06 de dezembro de 2017. 
 
 
 

Conselheiro Renato Martins Costa 
Presidente da Comissão de Concurso 
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