TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
________________________________________________________________________
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2010
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista a realização do Concurso Público para provimento de
cargos de Auditor-Substituto de Conselheiro e de Procurador do Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, realizado pela Fundação Carlos Chagas,
cujos resultados constam do Edital do Concurso n° 09/2010 – TCE-RO, publicado no
Diário Oficial do Estado de Rondônia de nº 1635, no dia 15.12.2010 e homologado em
16.12.2010, conforme publicação no DOE nº 1636, de 16.12.2010, convoca o candidato
aprovado, abaixo nominado, para comparecer ao Departamento de Recursos
Humanos - TCE-RO, sito à Avenida Presidente Dutra n° 4229 - Bairro Pedrinhas, no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação deste Edital no Diário Oficial do
Estado de Rondônia, munido dos exames médicos a seguir relacionados, para ser
encaminhado a Junta Médica para avaliação física e mental e apresentar documentação
descrita no item 4 do capítulo XIV, para fins de comprovação da letra “g” do item 2, do
capítulo III do mencionado Edital, portando original de documento de identificação.
Exames: Pesquisa de Baar, VDRL, Hemograma completo, Triglicerídios, Colesterol total e
frações, Glicemia, Ácido Úrico, Tipagem sangüínea, Parasitológico de fezes, EAS (exame
de urina), Avaliação ortopédica, Avaliação psiquiátrica, Avaliação dermatológica,
Avaliação neurológica, Avaliação oftalmológica, Avaliação otorrinolaringológica, Avaliação
cardiológica com eletrocardiograma e, para candidatos acima dos 40 anos,
ecocardiograma.
Obs. Os exames realizados fora do Estado de Rondônia deverão conter o
reconhecimento de firma do emissor dos laudos médicos.
Procurador do Ministério Público junto do Tribunal de Contas
Classificação
Nome
2º
AGRINALDO CLARINDO CARVALHO
O não comparecimento e a não apresentação dos exames médicos exigidos no prazo
acima implicará na exclusão do candidato do certame.
Porto Velho, 1º de julho de 2011.

JOSÉ GOMES DE MELO
Conselheiro Presidente

