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Interposição de recursos é hoje
e amanhã (09 e 10/01) e Prova
Oral está programada para o dia
15 de abril, enquanto
apresentação de títulos será
entre os dias 04 e 06/06.
10/01/2012
Dos 31 candidatos habilitados à Prova Discursiva do Concurso
Público Especial de Contas junto ao Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia, apenas um deles – Leonardo
Felipe Brito Ramos -, não compareceu, enquanto os outros 30
inscritos continuaram concorrendo à próxima etapa, cujos
classificados serão conhecidos no dia 07/02.
A terceira etapa (Prova Oral), será realizada no dia 15/04, sob a
orientação da Fundação Carlos Chagas, em local a ser definido.
O Concurso prevê o preenchimento de 03 vagas de Procurador
do MPEC.
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Após a realização da Prova Discursiva os candidatos têm esta
segunda-feira (09) e terça-feira (10/01) como prazo para
interposição de recursos quanto à aplicação da Prova Discursiva,
a ser encaminhada pelos candidatos, através da Internet, à
Fundação Carlos Chagas.
Está previsto para o dia 20/01 a divulgação no site da Fundação
Carlos Chagas ( www.concursosfcc.com.br ), das respostas das
decisões dos recursos. Já no dia 07/02 será conhecida a lista dos
aprovados para a Prova Oral. Nesta terceira etapa, programada
para o dia 15/04, só devem participar os candidatos que lograrem
até o 15º lugar.
A quarta e última etapa será a de apresentação de títulos, entre
os dias 04 e 06/06, através de SEDEX, que deverão ser
encaminhados à sede do Tribunal de Contas dos Municípios
(Centro Administrativo da Bahia – CAB – Av. 4, 3º Andar, CEP
41.745-002 – Salvador – BA).
A prova do último domingo, realizada na Escola Bahiana de
Medicina, à Av. D. João VI, 275, em Brotas, transcorreu dentro da
mais absoluta normalidade, sem qualquer intercorrência que
pudesse alterar as determinações estabelecidas.
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O andamento da Prova Discursiva foi acompanhado pelos
membros

da

Superintendente

Comissão

do

Jurídico

Afonso

Concurso,
Barbuda

composto
e

os

pelo

Auditores

Substitutos de Conselheiros Antônio Carlos da Silva e Ronaldo
Nascimento de Sant'Anna.
Lista dos Candidatos que fizeram a Prova Discursiva
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