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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA 
 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE 
PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE 

CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DISCURSIVA 
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista o Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos 
vagos da categoria de Procurador do Ministério Público Especial de Contas Junto ao Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da Bahia, regido pelo Edital de Abertura de Inscrições – TCM nº 01/2011 publicado 
em 02/09/2011 com retificação publicada em 15/09/2011, CONVOCA os candidatos inscritos a prestarem a 
Prova Discursiva de acordo com as seguintes orientações: 
 
 
I – DATA, HORÁRIO E DURAÇÃO DA PROVA  
 
Data: 08/01/2012 (Domingo) 
 
PERÍODO: MANHÃ (Horário Local) 
Horário de Apresentação: 8h00  
Horário de Fechamento dos Portões: 8h30  
Duração da Prova Dissertativa: 4 horas 
 
1. Por motivo de segurança não será permitida a saída de candidato, do local de realização da prova, 

antes de completada 1 (uma) hora do seu início. 
 
II – LOCAL DE PROVAS 
1.  A Prova Dissertativa será aplicada na Cidade de Salvador – BA, na ESCOLA BAHIANA DE 

MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA, Avenida Dom João VI, 275, Brotas, conforme Anexo Único. 
2.  Além do presente Edital, os candidatos serão informados quanto ao local de prova e horário por meio 

do Cartão Informativo, que será enviado por intermédio dos Correios, via e-mail, bem como por meio 
do site da Fundação Carlos Chagas www.concursosfcc.com.br. 

3.  O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia que antecede a aplicação das 
provas, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Fundação 
Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas – 
horário de Brasília ou consultar o site da Fundação Carlos Chagas: www.concursosfcc.com.br, para 
verificação do local de realização de sua prova.  

4.  Ao candidato só será permitida a realização da prova na respectiva data, no local e horário constantes 
neste Edital, no Cartão Informativo e no site da Fundação Carlos Chagas. 

5.  Não haverá segunda chamada ou repetição de provas. O candidato não poderá alegar 
desconhecimentos quaisquer sobre a realização da prova como justificativa de sua ausência. O não 
comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e 
resultará em sua eliminação do certame. 

6.  Na realização da Prova Discursiva serão fornecidos dois Cadernos de Prova, um para rascunho e outro 
para redação definitiva.  
6.1  A redação definitiva deverá ser elaborada no respectivo caderno para posterior avaliação, não 

sendo aceitos acréscimos de folhas estranhas ao Caderno de Prova, devendo ser respeitados os 
espaços existentes.  

6.2 O Caderno de Redação definitiva da Prova Discursiva não poderá ser assinado, rubricado e/ou 
conter qualquer palavra e/ou marca que o identifique em outro local que não seja o indicado, sob 
pena de ser anulado. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à 
transcrição dos textos definitivos acarretará nota ZERO na Prova Discursiva. 

6.3  O preenchimento do Caderno da Redação definitiva, que será o único documento válido para a 
correção da prova, será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 
conformidade com as instruções específicas contidas na capa do Caderno. Em hipótese alguma 
haverá substituição do Caderno de Redação por erro do candidato.  

7. Na Prova Discursiva será permitida consulta a textos legais, desacompanhados de qualquer 
comentário, anotação, jurisprudência, súmulas, notas ou exposição de motivos.  
7.1 Na Prova Discursiva não será permitido o empréstimo de material para consulta entre 
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candidatos. 
7.2 O material de consulta será vistoriado antes ou durante a realização da Prova Discursiva. 

8.  A Prova Discursiva deverá ser redigida de forma clara e sem rasuras, pelo próprio candidato, à mão, 
em letra legível, com caneta esferográfica de material transparente de tinta azul ou preta, não sendo 
permitida a interferência e/ou participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha 
solicitado atendimento diferenciado para a realização das provas, de acordo com o item 5, Capítulo VII, 
do Edital de Abertura de Inscrições – TCM nº 01/2011.  
8.1  Somente quando devidamente autorizado, no caso de auxílio para transcrição das provas, será 

designado, pela Fundação Carlos Chagas, um fiscal devidamente treinado para essa finalidade.  
8.2  O candidato deverá ditar o texto a ser transcrito, especificando oralmente a grafia das palavras e 

os sinais gráficos de pontuação.  
9.  Ao terminar a Prova Discursiva, o candidato entregará ao fiscal da sala todo o material recebido 

(Caderno de Rascunho e Caderno de Redação Definitiva).  
10.  As anotações realizadas no espaço destinado a rascunho não serão consideradas na correção da 

prova.  
11.  O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos nos cadernos de prova, em especial 

seu nome e número do documento de identidade.  
12.  Poderá ser excluído do Concurso Público o candidato que estiver fazendo uso de qualquer tipo de 

aparelho eletrônico e/ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, netbook, palmtop, receptor, gravador, smartphones ou outros equipamentos 
similares), for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, 
impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar, bem como qualquer material não admitido, 
sem autorização.  

13. Os pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, chapéus, gorros ou 
similares, óculos escuros, equipamentos eletrônicos, como os indicados no item 12, deverão ser 
lacrados pelo candidato antes do início da prova, utilizando saco plástico e etiqueta fornecidos pela 
Fundação Carlos Chagas exclusivamente para tal fim. 
13.1 Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados pelo candidato, antes de serem lacrados. 
13.2 Os pertences pessoais lacrados serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala 

de prova, onde deverão permanecer durante todo o período de permanência dos candidatos no 
local de prova. Ao término da prova o candidato poderá levar consigo o saco plástico contendo 
os seus pertences. A Fundação Carlos Chagas e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
da Bahia não se responsabilizarão por perda ou extravio de documentos, objetos ou 
equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização das provas, nem por danos neles 
causados. 

13.3 Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer lacrados e desligados até a saída do candidato do 
local de realização das provas. 

14. Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas de fogo. O 
candidato que estiver armado será encaminhado à Coordenação. 

15. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, 
a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao 
Concurso, aos comunicados, às Instruções ao Candidato ou às Instruções constantes da prova, bem 
como o tratamento indevido e descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas. 
15.1  Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas, à 

observação dos fiscais de sala, durante a realização das provas. 
 
III – IDENTIFICAÇÃO 
1.  Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento de identidade 

original que bem o identifique, como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias 
de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia 
Militar; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou 
Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal valem como documento de identidade, como por 
exemplo, as da OAB, CREA, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 
9.503/97). 
1.1  Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 

identificação do candidato. 
1.2  Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 

documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido a no máximo 30 
(trinta) dias, sendo então submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, 
assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.  

1.3 A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação 



 3 

gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do documento. 
2.  É importante levar o Cartão Informativo no dia da prova (se houver recebido), pois ele contém dados 

necessários para melhor orientação do candidato.  
 
IV – MATERIAL A SER UTILIZADO 
1. Todos os candidatos deverão levar caneta esferográfica de material transparente de tinta preta ou azul, 

lápis preto nº 2 e borracha. 
 
 

 
Salvador/BA, 27 de dezembro de 2011 
CONSELHEIRO PAULO MARACAJÁ PEREIRA 
PRESIDENTE do TCM/BA 
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ANEXO ÚNICO 
 
 
 01001 - ESC. BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA 
 End.    AVENIDA DOM JOÃO VI, 275                                            
         BROTAS                                                                           
         SALVADOR - BA                            
 
  
 
 Data : 08/01/2012 - Horário de Apresentação às 08:00h (Horário Local) 
 Fechamento dos Portões às 08:30h (Horário Local) 
 
 Número  Nome                                           Documento        Sala 
 000031a ALEXANDRE FERNANDES MACHADO                    0000001113991739 0001 
 000036k ALINE PAIM MONTEIRO DO REGO                    0000000857617290 0001 
 000040b ANA CAROLINA DE CARVALHO NEVES                 0000000937459909 0001 
 000055d ANDRE BASTOS VACCAREZZA                        0000000723602832 0001 
 000061j ANDRE ROBALINHO DE ALBUQUERQUE E MELLO         0000000005326286 0001 
 000066i ANDREA SIQUEIRA MARTINS                        0000000081489643 0001 
 000076a ANTONIO TARCISO SOUZA DE CARVALHO              0000000896435180 0001 
 000077c ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO          0000000772743851 0001 
 000092j BRUNO CUNHA COSTA                              0000000601556801 0001 
 000107h CAMILA VASQUEZ PINHEIRO GOMES                  0000001205792945 0001 
 000139j CRISTIANA CABUSSU BARRETO                      0000000853108323 0001 
 000163g DANILO DIAMANTINO GOMES DA SILVA               0000000941992489 0001 
 000171f DIEGO CARVALHO BUGS                            0000000001698950 0001 
 000180g EDILSON CHAVES DE FREITAS                      0000000002072044 0001 
 000235f GABRIEL DA SILVEIRA MENDES                     0000000941379515 0001 
 000259i GUILHERME COSTA MACEDO                         0000000878328289 0002 
 000352j LAIS ANDRADE LEMOS                             0000000848792548 0002 
 000355e LAIZA ORNELAS LIMA                             0000000957519397 0002 
 000369e LEANDRO VENICIUS FONSECA ROZEIRA               0000000947602410 0002 
 000372e LEONARDO ANDRADE CASTRO DE ALMEIDA             0000000743832213 0002 
 000374i LEONARDO FELIPE BRITO RAMOS                    0002003009003512 0002 
 000403a LUIG ALMEIDA MOTA                              0000000882387685 0002 
 000435c MARCIO DE AGUIAR RIBEIRO                       0000000951498304 0002 
 000468g MATEUS ALVES ARAUJO                            0000000002644124 0002 
 000491b NELSON LUIZ DIAS DOURADO ARAUJO                0000000859555909 0002 
 000500j PAULA BRANDAO LIMA                             0000000947064419 0002 
 000542d RICARDO RUY FUKUARA REBELLO PINHO              0000000348297464 0002 
 000554k RODRIGO GANEM                                  0000000822694751 0002 
 000581c SILVESTRE GOMES DOS ANJOS                      0000000443750009 0002 
 000618k UBENILSON COLOMBIANO MATOS DOS SANTOS          0000000966911580 0002 
 000647g WILTON SANTOS SOUZA                            0000001214203965 0002 
 
     31 candidato(s) neste local de prova 


