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 4/2015 – MPTCU – PROCURADOR, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2015
O Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU)
torna públicos o resultado final na prova objetiva e a convocação para as provas discursivas,
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 PROVA OBJETIVA E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS DISCURSIVAS
1.1 Resultado final na prova objetiva e convocação para as provas discursivas, na seguinte ordem:
número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na prova objetiva.
10002613, Ana Paula Martins Lopes, 49.50 / 10001434, Andrea Avila Ramalho, 43.00 / 10002235,
Bernardo Gallo Cassini Cardillo, 54.00 / 10000508, Carlos Eduardo Lima Carlos, 41.50 / 10001092, Carlos
Hebert Barbosa Campos, 41.50 / 10001801, Caroline Riekehr Tabosa, 46.00 / 10000465, Celio do Prado
Guimaraes Filho, 53.50 / 10000841, Daniel Gomes Soares de Sousa, 44.50 / 10000583, Daniela Copetti
Cravo, 50.50 / 10002427, Eduardo Belo Vianna Velloso, 47.00 / 10001907, Fabio da Silva Franca, 43.00 /
10001313, Fabio Rodrigues de Carvalho, 50.50 / 10000727, Flavia Mendes Mascarenhas Goes, 46.00 /
10002606, Gabriela Muniz de Moura, 47.50 / 10001234, Guilherme Moreira da Silva, 41.50 / 10001276,
Joao Neumann Marinho da Nobrega, 54.00 / 10001194, Joas Braganca Borges, 41.50 / 10000650, Jules
Michelet Pereira Queiroz e Silva, 52.00 / 10002164, Leonardo Alcantara Barros, 49.00 / 10001871, Lucas
Bigonha Salgado, 59.50 / 10001940, Lucas Schwinden Dallamico, 54.50 / 10000726, Luiz Felipe Horowitz
Lopes, 44.50 / 10001499, Marcela Freitas Costa, 43.00 / 10000736, Marcilio Moreira de Castro, 57.50 /
10000635, Mariana Bigelli de Carvalho, 44.00 / 10000523, Mylena Cristina Correa Santos, 45.00 /
10000261, Paulo Henrique Alves de Andrade, 43.00 / 10002834, Paulo Savio Nogueira Peixoto Maia,
51.50 / 10000271, Paulo Wanderson Moreira Martins, 46.00 / 10002234, Pilar Jimenez Castro, 45.00 /
10001444, Ricardo Ruy Fukuara Rebello Pinho, 70.00 / 10002432, Rodrigo Medeiros de Lima, 63.50 /
10001327, Rubens Petrucci Junior, 61.50 / 10000132, Sergio Andrade de Carvalho Filho, 47.00 /
10000029, Tainara Leao Marques Leal, 46.00 / 10001891, Tiago Alvarez Pedroso, 57.00 / 10001516,
Vagner Rodrigues da Silva Neves, 52.00 / 10000136, Vania Caixeta Dib, 41.50 / 10002714, Victor de
Oliveira Meyer Nascimento, 46.00 / 10001311, Vincenzo Papariello Junior, 48.00.
2 DAS PROVAS DISCURSIVAS
2.1 As provas discursivas P2 e P3, de caráter eliminatório e classificatório, terão a duração de 5 horas
cada, serão aplicadas nos dias 14 de novembro de 2015, às 14 horas (horário oficial de Brasília/DF), e 15
de novembro de 2015, às 8 horas (horário oficial de Brasília/DF), respectivamente.
2.1.1 É de exclusiva responsabilidade do candidato observar a hora de verão no dia de realização das
provas.
2.2 O candidato deverá, obrigatoriamente, a partir do dia 11 de novembro de 2015, acessar o endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu_15_procurador, para verificar o seu local de
realização das provas, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados
solicitados. O candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta individual
disponível no endereço eletrônico citado acima.
2.3 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência
mínima de uma hora do horário fixado para o início destas, munido de caneta esferográfica de tinta
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preta, fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade
original.
2.4 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido
portando:
a) aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones
celulares, smartphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor
ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, Walkman®, máquina fotográfica,
controle de alarme de carro etc.;
b) relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto
e(ou) borracha;
c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro etc.;
d) qualquer recipiente ou embalagem, tais como: garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de
alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.), que não seja fabricado com material
transparente.
2.4.1 O Cebraspe recomenda que, no dia de realização das provas, o candidato não leve nenhum dos
objetos citados no subitem anterior.
2.4.2 O Cebraspe não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
2.5 O candidato deverá observar todas as instruções contidas nos itens 8 e 15 do Edital nº 1/2015 –
MPTCU – Procurador, de 27 de julho de 2015, e neste edital.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 As justificativas de alteração/anulação de gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva estarão à
disposição dos candidatos a partir da data provável 12 de novembro de 2015, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu_15_procurador.
3.2 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 justificativas de
alteração/anulação.
3.3 O extrato do edital de resultado provisório nas provas discursivas será publicado no Diário Oficial da
União, e o respectivo edital será divulgado na internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu_15_procurador, na data provável de 18 de dezembro de 2015.
PAULO SOARES BUGARIN
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU
Presidente do Concurso
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