TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE
PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
EDITAL Nº 11 – MPTCU – PROCURADOR, DE 3 DE JUNHO DE 2016
O Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU)
torna públicos o resultado final na avaliação de títulos e a convocação para o exame de higidez física e
mental, referentes ao concurso público para provimento do cargo de Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas da União.
1 DO RESULTADO FINAL NA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
1.1 Resultado final na avaliação de títulos, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato
em ordem alfabética e nota final na avaliação de títulos.
10001801, Caroline Riekehr Tabosa, 0.50 / 10000465, Celio do Prado Guimaraes Filho, 0.00 / 10000650,
Jules Michelet Pereira Queiroz e Silva, 2.00 / 10001499, Marcela Freitas Costa, 2.40 / 10002834, Paulo
Savio Nogueira Peixoto Maia, 0.00 / 10000271, Paulo Wanderson Moreira Martins, 0.75 / 10001444,
Ricardo Ruy Fukuara Rebello Pinho, 1.00 / 10002432, Rodrigo Medeiros de Lima, 2.80 / 10001891, Tiago
Alvarez Pedroso, 0.00.
2 DA CONVOCAÇÃO PARA O EXAME DE HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL
2.1 Convocação para o exame de higidez física e mental, na seguinte ordem: local, data e horário de
realização do exame, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
2.1.1 LOCAL: Hospital Universitário de Brasília (HUB) – Ambulatório II – Medicina do Trabalho – SGAN
605, L2 Norte – Asa Norte, Brasília/DF
2.1.1.1 DATA: 12 de junho de 2016 – HORÁRIO: 9 horas (horário oficial de Brasília/DF)
10001801, Caroline Riekehr Tabosa / 10000465, Celio do Prado Guimaraes Filho / 10000650, Jules
Michelet Pereira Queiroz e Silva / 10001499, Marcela Freitas Costa.
2.1.1.2 DATA: 12 de junho de 2016 – HORÁRIO: 10 horas (horário oficial de Brasília/DF)
10002834, Paulo Savio Nogueira Peixoto Maia / 10000271, Paulo Wanderson Moreira Martins /
10001444, Ricardo Ruy Fukuara Rebello Pinho / 10002432, Rodrigo Medeiros de Lima / 10001891, Tiago
Alvarez Pedroso.
3 DO EXAME DE HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL
3.1 Para o exame de higidez física e mental, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no
item 11 do Edital nº 1/2015 – MPTCU – Procurador, de 27 de julho de 2015, e neste edital.
3.2 Na ocasião da realização do exame de higidez física e mental, os candidatos deverão apresentar os
exames e laudos complementares, custeados pelos próprios candidatos, de que trata o subitem 11.2 do
Edital nº 1/2015 – MPTCU – Procurador, de 27 de julho de 2015.
3.2.1 Serão aceitas cópias autenticadas em cartório dos exames laboratoriais e complementares. Em
nenhuma hipótese serão devolvidos os exames médicos ou as cópias autenticadas dos exames
entregues pelos candidatos.
3.3 O candidato deverá comparecer ao exame de higidez física e mental com uma hora de antecedência,
na data, no horário e no local estabelecidos no item 2 deste edital.
3.4 Será eliminado do certame o candidato considerado inapto ou que não comparecer ao exame de
higidez física e mental ou, ainda, que deixar de entregar algum exame na data, no horário e no local
estabelecidos no item 2 deste edital, ou posteriormente, caso seja solicitado pela Junta Médica.
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3.5 A junta médica poderá solicitar, ainda, antes da divulgação do resultado provisório no exame de
higidez física e mental, a entrega de exames faltantes, de exames que tenham sido entregues com
algum tipo de erro, vício ou de forma incompleta.
3.5.1 A junta médica poderá solicitar, na fase de recurso, para fins de elucidação diagnóstica, a entrega
de outros exames laboratoriais e de diagnóstico médico especializado além dos previstos no subitem
11.2 do edital de abertura.
3.5.2 Na fase de recurso, apenas serão aceitos exames complementares aos previstos no subitem 11.2
do edital de abertura, que forem solicitados pela junta médica, não sendo possível, nesse momento, a
entrega de exames previstos no subitem 11.2 do referido edital.
3.6 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, os exames médicos constantes do subitem 11.2
do edital de abertura, assim como exames complementares que venham a ser solicitados pela junta
médica.
3.7 Em atenção ao subitem 11.3 do edital de abertura, os candidatos convocados para o exame de
higidez
física
e
mental
deverão
acessar
o
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu_15_procurador para verificar a eventual necessidade de
complementação dos exames e dos laudos referentes à fase, bem como as datas, os horários e o local
para entregas dos exames complementares, a partir do dia 22 de junho de 2016.
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 As respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação de títulos estarão à
disposição dos candidatos a partir da data de publicação deste edital, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu_15_procurador.
4.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de outros fatores, de
responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização das respostas aos recursos.
4.3 O resultado provisório do exame de higidez física e mental será publicado no Diário Oficial da União
e
divulgado
na
internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu_15_procurador, na data provável de 14 de julho de 2016.
PAULO SOARES BUGARIN
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU
Presidente do Concurso
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