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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
EDITAL N° 1, DE 27 DE ABRIL DE 2015 

 

EDITAL N° 1, DE 27 DE ABRIL DE 2015 

 
CONVOCAÇÃO PARA PROVA ORAL 

 
O Presidente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, torna pública a convocação para a PROVA 
ORAL referente ao concurso destinado a selecionar candidatos para o provimento de vagas para o cargo de Auditor Substituto, 
regido pelo Edital nº 1, de 27 de abril de 2015, na forma do subitem 8.3.13 desse diploma, e dá outras providências. 
 
1. DA CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ORAL 
1.1 A relação de candidatos que realizarão a prova oral, conforme o subitem 8.3.1 do Edital nº 1, de 27 de abril de 2015, é a que 
consta do Anexo I do presente Edital, figurando na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem 
alfabética.  
 
2. DA PROVA ORAL  
2.1 A Prova Oral, de caráter classificatório, será realizada no dia 25 de outubro de 2015, com início às 8h (horário oficial de 
Brasília/DF), na Fundação Getulio Vargas, situada na Praia de Botafogo, 190, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250-900.  
2.2 Os candidatos deverão apresentar-se à Comissão Organizadora 30 (trinta) minutos antes do início da realização das provas 
orais, permanecendo isolados e incomunicáveis, em local adequado, até a chamada para a respectiva prova, munidos do 
comprovante de inscrição e de documento de identidade original, preferencialmente aquele utilizado no ato de sua inscrição. 
2.2.1. O acesso dos candidatos ao local de prova será interrompido pontualmente às 8h (horário oficial de Brasília/DF), sendo-
lhe atribuída nota 0 (zero), restando automaticamente eliminado do certame, na forma do item 8.3.6 do Edital nº 1, de 27 de 
abril de 2015. 
2.3 Em cada prova oral, perante cada uma das 5 (cinco) Bancas, o candidato será arguido sobre qualquer ponto do conteúdo 
programático constante no Anexo I do Edital nº 1, de 27 de abril de 2015, por tempo não superior a 15 (quinze) minutos. 
2.4 Durante a arguição, o candidato somente poderá consultar material fornecido pelos respectivos examinadores. 
2.5 Cada membro da Banca Examinadora atribuirá ao candidato uma nota, de 0 (zero) a 100 (cem), em número inteiro, lançando-
a, sem assinatura, em folha contendo exclusivamente a identificação do Concurso, o nome do candidato e o número de inscrição 
do candidato. 
2.6 O candidato será arguido na presença de ao menos dois membros de cada Banca Examinadora.  
2.6.1 Apenas dois membros da Banca Examinadora atribuirão nota a cada candidato, sendo permitido, caso haja mais de dois 
membros presentes, que os demais também formulem questões.  
2.6.2 Excepcionalmente, em caso de ausência temporária de membro de determinada Banca, examinador de outra Banca poderá 
ser convocado para arguição dos candidatos, de modo que o número de examinadores nunca seja inferior a 2 (dois) em cada 
arguição. 
2.7 Ao final da aplicação da prova oral para todos os candidatos convocados, as notas serão lidas publicamente. 
2.7.1 A NOTA GLOBAL será a média aritmética das 10 (dez) notas dadas pelos examinadores. 
2.8 Não caberá recurso das notas atribuídas nas PROVAS ORAIS. 
2.9 Os candidatos serão arguidos em ordem alfabética. 
2.10 O candidato poderá portar material de consulta na sala de espera enquanto aguarda sua arguição, devendo, contudo, deixar 
de portar o mesmo quando chamado à arguição perante as Bancas (item 2.4 supra).  
 
3. DISPOSIÇÕES FINAIS  
3.1 Aplicam-se à Prova Oral as disposições contidas no subitem 8.3 do Edital nº 1, de 27 de abril de 2015, devendo os candidatos 
estar atentos a tais regras e procedimentos. 

 

Rio de Janeiro/RJ, 16 de outubro de 2015. 

 

 

JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
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ANEXO I – Relação de candidatos convocados para a realização da Prova Oral 

 
Inscrição Nome 

582001190 Alexandre Manir Figueiredo Sarquis 

582000808 Andrea Siqueira Martins 

582000718 Christiano Lacerda Ghuerren 

582000892 Claudia Andreia Alves Britto 

582000887 Daniel Julian Ulieldin 

582000362 Diego Prandino Alves 

582000423 Erivan Oliveira Da Silva 

582000834 Guilherme Moreira Da Silva 

582001249 Guilherme Torquato De Figueiredo Valente 

582001370 Jose Eduardo De Jesus 

582000108 Leandro Lobo Ribeiro Pimentel 

582000174 Leonardo Dos Santos Macieira 

582000093 Luiz Henrique Pereira Mendes 

582000095 Marcelo Pires De Pinho 

582000196 Marcelo Verdini Maia 

582000077 Renato Hallen Arantes 

582001421 Rodrigo Melo Do Nascimento 

582000600 Tiago Alvarez Pedroso 

582000248 Welinton Vitor Dos Santos 

 
 


