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CONCURSO PÚBLICO 
 
 
 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DE JUNTAS MÉDICAS 
(cand.inscritos como pessoas com deficiência) 

(ref.Edital de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais nº 001/2014) 
 
 
 

O Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, Vice-Presidente do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo e Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público 
disciplinado pelo Edital de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais nº 001/2014, 
publicado no DOE de 31.10.2014, rerratificado por meio do Edital publicado no Diário Oficial do 
Estado de 28.11.2014 – que se destina ao provimento de cargos do Quadro da Secretaria do 
Tribunal – DIVULGA o resultado de juntas médicas, realizadas no Departamento de Perícias 
Médicas do Estado – DPME nos termos do disposto no Edital de Convocação publicado no 
DOEs de 19.05.2015 e de 29.05.2015, pelos candidatos nominados neste Edital. 

 
1. A lista figura em ordem alfabética, contendo: número de inscrição do candidato 

(INSCR.); nome do candidato (NOME); número do documento de identificação do candidato 
(DOCTO); UF de origem da emissão do documento de identificação do candidato (UF); código 
do cargo de inscrição (CARGO); comparecimento à junta médica (sim) ou (não); considerado 
pessoa com deficiência (sim) ou (não); considerado apto para exercer as atribuições do cargo  

 

INSCR. NOME DOCTO. UF CARGO COMPARECEU DEFIC. APTO P/ATRIB.DO CARGO 

0405828-3 LUIZ JOVINIANO ANGELO FILHO 80626142 
SP 001 sim sim inapto 

0402338-2 MURILLO CESAR BRAGA BOSSO 41 453 0433 
SP 001 sim sim inapto 

0409067-5 THIAGO AMANCIO DE CASTRO GODOY 32364427 
SP 002 sim sim apto 

 
 

 

2. O(s) candidato(s) considerado(s) “pessoa(s) com deficiência” e “apto(s) para 
exercer as atribuições do(s) respectivo(s) cargo(s)” – quando da divulgação da Lista de 
Classificação Final Geral e da Lista de Classificação Final Especial, integrará(integrarão) 
as 2 listas (ou seja, a Lista de Classificação Final Geral e a Lista de Classificação Final 
Especial). 

3. O(s) candidato(s) considerado(s) “pessoa(s) com deficiência” e “inapto(s) para 
exercer as atribuições do(s) respectivo(s) cargo(s)” –  quando da divulgação da Lista de 
Classificação Final Geral e da Lista de Classificação Final Especial, fica(ficam) excluído(s) 
deste Concurso Público, nos termos do disposto no item 8.10. do citado Edital de Abertura de 
Inscrições. 

4. Conforme disposto no edital de Abertura no item 8.8.1. não caberá qualquer 
recurso da decisão proferida pela junta médica, nos termos do disposto no § 3º, do artigo 3º, da 
Lei Complementar nº 1.115, de 27.05.2010, e à vista do contido na Lei Complementar nº 683, 
de 18.09.1992, alterada pela Lei Complementar nº 932, de 8.11.2002, e regulamentada pelo 
Decreto n° 59.591, de 14.10.2013. 

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

desconhecimento, é expedido o presente Edital. 
 

Comissão de Concurso Público, aos 24 de junho de 2015. 
 
 
 

Dimas Eduardo Ramalho 
Conselheiro Vice-Presidente 

Presidente da Comissão de Concurso 
 
 


