
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DA 
SECRETARIA DO TRIBUNAL 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA POSSE E EXERCÍCIO 
 
O presente Edital estabelece instruções relativas aos atos 
de Posse e Exercício nos cargos do Quadro da Secretaria do 
Tribunal e CONVOCA todos os nomeados. 
 

1. Estão convocados para os atos de posse e exercício 
todos os nomeados para o provimento dos cargos de 
Auxiliar da Fiscalização Financeira V e Agente da 
Fiscalização Financeira, conforme publicações no DOE 
de 20/07/2007, considerados aptos no Exame de 
Sanidade e Capacidade Física, nos termos do 
certificado emitido pelo Departamento de Perícias 
Médicas do Estado – DPME, em conformidade ao Capítulo 
XI, item 8.3 do Edital de Abertura de Inscrições. 

2. Os convocados deverão comparecer à sessão solene a 
ser realizada no dia 20/08/2007, às 11h00min, no 
Auditório Ministro Genésio de Almeida Moura, situado 
na Av. Rangel Pestana, 315, 16º andar, Prédio Sede, 
Centro – SP. 

3. Os atos de Posse e Exercício se darão de forma 
coletiva, e na data acima indicada, mediante 
assinatura de termo individual próprio, ocasião em 
que será exigido dos nomeados que demonstrem o 
atendimento aos requisitos relacionados nos ítens 2.1 
a 2.7 do Capítulo III do Edital de Abertura de 
Inscrições, assim como apresentem, se ainda não o 
fizeram anteriormente: 
3.1. Declaração de bens na forma da Lei Federal nº 

8730/93 e Resoluções nº 02/05 e 07/05 do TCE-SP; 
3.2. Declaração Negativa de Acumulação de Cargo 

Público (será assinada na sessão). 
4. Os nomeados que, por qualquer razão, deixaram de 

proceder à autenticação digital, afixando 01 (uma) 
foto 3x4 e colhendo assinatura no Cartão de 
Autenticação Digital – CAD, quando da solicitação de 
entrega dos documentos, deverão fazê-lo no momento da 
posse, cuja ratificação dependerá da confirmação da 
autenticidade pela Fundação Carlos Chagas. 

5. O Curso de Capacitação, destinado aos Agentes da 
Fiscalização Financeira, terá início no dia 
21/08/2007, na Escola de Contas Públicas do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, no horário das 
09h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h00min. 


