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TRIBUNAL DE CONTAS

Inscrição nº 020/12.

Grupo 6 - Região do Médio Paraíba (05 vagas):
Candidatos (as) aprovados (as):
Inscrição nº 018/12 - Prova objetiva: 8,0. Prova discursiva: 8,0. Redação: 9,0. Soma-
tório:25,0.
Inscrição nº 032/12 - Prova objetiva: 7,0. Prova discursiva: 7,0. Redação: 7,0. Soma-
tório:21,0.
Candidatos (as) eliminados (as) (não obtenção do percentual de 70% exigido na prova
objetiva de Língua Portuguesa e na prova de Conhecimentos Gerais sobre Temas da
Administração Pública - art.6º, § 1º e § 4º do Edital n° 001/2012):
Inscrição nº 019/12 - Prova objetiva: 5,0. Prova discursiva: 5,5.
Inscrição nº 049/12 - Prova objetiva: 2,0. Prova discursiva: 5,0.
Inscrição nº 053/12 - Prova objetiva: 5,0. Prova discursiva: 4,0.
Inscrição nº 093/12 - Prova objetiva: 3,0. Prova discursiva: 6,0.
Inscrição nº 094/12 - Prova objetiva: 5,0. Prova discursiva: 6,5.
Inscrição nº 118/12 - Prova objetiva: 3,0. Prova discursiva: 7,5.
Candidatos (as) eliminados (as) por ausência nas provas:
Inscrição nº 027/12; Inscrição nº 102/12; Inscrição nº 103/12.

Grupo 7 - Região Centro-Sul Fluminense (04 vagas):
Candidatos (as) aprovados (as):
Inscrição nº 085/12 - Prova objetiva: 10,0. Prova discursiva: 8,5. Redação: 7,0. Soma-
tório:25,5.
Inscrição nº 107/12 - Prova objetiva: 8,0. Prova discursiva: 8,5. Redação: 6,5. Soma-
tório:23,0.
Candidato (a) eliminado (a) (não obtenção do percentual de 70% exigido na prova ob-
jetiva de Língua Portuguesa e na prova de Conhecimentos Gerais sobre Temas da Ad-
ministração Pública - art.6º, § 1º e § 4º do Edital n° 001/2012):
Inscrição nº 067/12 - Prova objetiva: 4,0. Prova discursiva: 7,5.
Candidato (a) eliminado (a) por ausência nas provas:
Inscrição nº 050/12.

Grupo 8 - Região da Costa Verde (01 vaga):
Candidatos (as) aprovados (as):
Não houve aprovação
Candidatos (as) eliminados (as) (não obtenção do percentual de 70% exigido na prova
objetiva de Língua Portuguesa e na prova de Conhecimentos Gerais sobre Temas da
Administração Pública - art.6º, § 1º e § 4º do Edital n° 001/2012):
Inscrição nº 002/12 - Prova objetiva: 2,0. Prova discursiva: 7,0.
Inscrição nº 013/12 - Prova objetiva: 0,0. Prova discursiva: 3,0.
Inscrição nº 029/12 - Prova objetiva: 6,0. Prova discursiva: 7,5.
Inscrição nº 059/12 - Prova objetiva: 8,0. Prova discursiva: 4,5.
Candidato (a) eliminado (a) por ausência nas provas:
Inscrição nº 003/12.
OBS. 1: Os resultados provisórios estão dispostos em ordem de inscrição, respeitando a
Região de Governo por onde concorrem os (as) candidatos (as);
OBS. 2: Os modelos de provas de Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais sobre Te-
mas da Administração Pública e de Redação poderão ser consultados na Secretaria da
ECG/TCE-RJ, situada na Av. Jansen de Melo, nº 03, 3º andar, Centro, Niterói, RJ, das
9h30min às 17h30min, dos dias 22.05.12 a 05.06.12, podendo ser acessadas no Portal
da ECG/TCE-RJ (www.ecg.tce.rj.gov.br );
OBS. 3: As folhas de respostas das provas objetiva de Língua Portuguesa, discursiva de
Conhecimentos Gerais sobre Temas da Administração Pública e as de Redação devi-
damente corrigidas pela Banca Examinadora poderão ser consultadas, exclusivamente
pelos (as) interessados (as), na Secretaria da ECG/TCE-RJ, situada na Av. Jansen de
Melo, nº 03, 3º andar, Centro, Niterói, RJ, das 9h30min às 17h30min, dos dias 22.05.12
a 05.06.12;
OBS. 4: Os recursos devem ser elaborados somente no modelo constante do Anexo III,
do Edital nº 001/2012, disponível no Portal da ECG/TCE-RJ (www.ecg.tce.rj.gov.br), e de-
verão ser entregues mediante protocolo na Secretaria da ECG/TCE-RJ, situada no en-
dereço acima mencionado, impreterivelmente, das 9h30min às 17h30min, dos dias
22.05.12 a 05.06.12, não sendo admitido o envio por outra forma (e-mail, correios etc.)
sob pena de não conhecimento;
OBS. 5: O resultado dos recursos e classificação final serão divulgados, juntamente com
a convocação para a entrevista no dia 04.07.12, no DOERJ e no portal da ECG/TCE-RJ
(www.ecg.tce.rj.gov.br);
OBS 6: A classificação final observará os critérios de desempate e de preenchimento das
vagas ociosas, estabelecidos respectivamente no art. 8º, § 6º e art. 12, parágrafo único,
ambos do Edital nº 001/2012.

Niterói, 21 de maio de 2012.

PAULA ALEXANDRA NAZARETH
Diretora-Geral da Escola de Contas e Gestão - ECG/TCE-RJ

Id: 1311139

Avisos, Editais Administrativos e
Termos de Contrato

IV Concurso Público para Ingresso no Quadro de Pessoal do
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE-RJ

Edital Retificador nº 01

O Presidente da Comissão Organizadora do Concurso constituída no âmbito
do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
torna público o presente Edital Retificador nº 01, retificando e alterando a redação de
itens do Edital do IV Concurso Público para Ingresso no Quadro de Pessoal do Tribunal
de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE-RJ, publicado no Diário Oficial do Estado
do Rio de Janeiro em 20 de abril de 2012, e definindo novo CRONOGRAMA PREVISTO,
nos seguintes termos:

1.1. Retificar erro material na numeração dos subitens do item “2.2.5. Espe-
cialidade: Tecnologia da Informação” do Edital do Concurso Público, referente ao cargo
de Analista - Área Organizacional, para fazer constar a numeração sequencial dos su-
bitens em “2.2.5.1.”, “2.2.5.2.”, “2.2.5.3.” e “2.2.5.4.”, onde se lê a numeração irregular
“2.1.5.1.”, “2.1.5.2.”, “2.1.5.3.” e “2.1.5.4.”.

1.2. O item 2.1.6.1. do Edital do Concurso Público passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“2.1.6.1. Requisitos específicos: Diploma, devidamente reconhecido e regis-
trado, do curso de graduação em Ciência da Computação, Engenharia de Sis-
temas, Engenharia da Computação, ou em curso correlato na área de Infor-
mática ou de Tecnologia da Informação, ou de curso de graduação da área de
Ciências Exatas, neste último caso desde que acompanhado do certificado de
conclusão de curso de pós-graduação em Análise de Sistemas; e, no mínimo,
dois anos de prática profissional.”

1.3. O item 2.2.5.1. do Edital do Concurso Público, já considerando a reti-
ficação constante no item 1.1 supra, passa a vigorar com a seguinte redação:

“2.2.5.1. Requisitos específicos: Diploma, devidamente reconhecido e regis-
trado, do curso de graduação em Ciência da Computação, Engenharia de Sis-
temas, Engenharia da Computação, ou em curso correlato na área de Infor-
mática ou de Tecnologia da Informação, ou de curso de graduação da área de
Ciências Exatas, neste último caso desde que acompanhado do certificado de
conclusão de curso de pós-graduação em Análise de Sistemas.”

1.4. O item 10.1.1. do Edital do Concurso Público, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“10.1.1. O candidato que não tiver a sua prova discursiva corrigida na forma
do item 10.1. deste Edital não terá classificação alguma no Concurso Públi-
co.

10.1.1.1. Caso ocorra a reprovação na prova discursiva da totalidade dos can-
didatos classificados na forma do item 10.1.. deste Edital, será corrigida a pro-
va discursiva do candidato classificado na ordem subsequente ao estabelecido
no item 10.1. deste Edital, obedecendo-se rigorosamente a ordem de classi-
ficação final obtida pelo candidato nas provas objetivas, até que se complete
a ocupação dos quantitativos previstos no item 10.1. deste Edital.”

1.5. Fica definido novo CRONOGRAMA PREVISTO para o Concurso Público,
integrando o respectivo Edital como Anexo IV, da seguinte forma:

ANEXO IV DO EDITAL
CRONOGRAMA PREVISTO

EVENTO DATA PREVISTA
Publicação do Edital. 20 de Abril
Período das inscrições. 30 de Abril a

8 de Junho
Solicitação da isenção do pagamento da taxa de ins-
crição.

30 de Abril a
4 de Maio

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção do
pagamento da taxa de inscrição;

18 de Maio

Disponibilização dos boletos bancários aos candidatos
com isenção de pagamento indeferida.
Divulgação da homologação das inscrições. 25 de Junho
Consulta ou Impressão do Cartão de Confirmação de
Inscrição.

16 de Julho

Comunicação de divergências à Central de Atendimen-
to ao Candidato nos dados dos comprovantes de ins-
crição.

17 de Julho e
18 de Julho

Aplicação das provas objetivas e discursiva para o car-
go de:
* Técnico de Notificações

29 de Julho
(Turno: Tarde)

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas ob-
jetivas para o cargo de Técnico de Notificações.

30 de Julho

Interposição de recursos contra os gabaritos prelimina-
res das provas objetivas para o cargo de Técnico de
Notificações.

31 de Julho e
1º de Agosto

Aplicação das provas objetivas para os cargos de:
* Analista - Área de Controle Externo
* Analista - Área Organizacional

4 de Agosto
(Turno: Tarde)

Aplicação das provas discursivas para os cargos de:
* Analista - Área de Controle Externo
* Analista - Área Organizacional

5 de Agosto
(Turno: Tarde)

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas ob-
jetivas para os cargos de Analista - Área de Controle
Externo e Analista - Área Organizacional.

6 de Agosto

Interposição de recursos contra os gabaritos prelimina-
res das provas objetivas para os cargos de Analista -
Área de Controle Externo e Analista - Área Organiza-
cional.

7 de Agosto e
8 de Agosto

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos
contra os gabaritos preliminares
das provas objetivas para os cargos de Analista - Área
de Controle Externo e Analista - Área Organizacional;

15 de Agosto

Divulgação dos gabaritos definitivos das provas objeti-
vas;
Divulgação da classificação e notas definitivas das pro-
vas objetivas.
Divulgação do resultado provisório nas provas discur-
sivas.

21 de Agosto

Interposição de recursos contra o resultado provisório
das provas discursivas.

22 de Agosto e
23 de Agosto

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos
contra resultado provisório das provas discursivas;

28 de Agosto

Divulgação da classificação e notas definitivas das pro-
vas discursivas.
Entrega de Títulos para os candidatos aos cargos de
Analista - Área de Controle Externo e Analista - Área
Organizacional.

29 de Agosto

Divulgação do resultado provisório da Avaliação de Tí-
tulos para os cargos de Analista - Área de Controle
Externo e Analista - Área Organizacional.

31 de Agosto

Interposição de recursos contra o resultado provisório
da Avaliação de Títulos.

3 de Setembro e
4 de setembro

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos
contra resultado provisório da Avaliação de Títulos;

10 de Setembro

Divulgação da classificação final e da nota final dos
candidatos.
Exame Médico e Entrega da Documentação para In-
vestidura.

11 de Setembro a
13 de Setembro

Homologação do Concurso Público no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro.

17 de Setembro

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2012.

COMISSÃO ORGANIZADORA

Id: 1311205


