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TCM informa que não foram
interpostos recursos
relacionados à aplicação da
Prova Discursiva do Concurso e
que o resultado está no Diário
Oficial do Estado e no site da
Fundação Carlos Chagas.
08/02/2012
Foram divulgadas nesta terça-feira (07/02), no Diário Oficial do Estado e
no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br
), as notas dos 30 candidatos que participaram da segunda etapa do
Concurso para provimento de 03 (três) vagas no cargo de Procurador do
Ministério Público Especial de Contas junto ao Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia.
O presidente do TCM-BA, Conselheiro Paulo Maracajá Pereira, em Ato
assinado na segunda-feira (06/02), RESOLVE:
1.
Informar que não foram interpostos recursos relacionados à
aplicação da Prova Discursiva;
2.
Tornar pública a lista dos Candidatos habilitados na Prova
Discursiva, em conformidade com o previsto no Capítulo XII do
Edital de Abertura de Inscrições – TCM nº 01/2011, conforme
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Anexo Único;
3.
Estabelecer que, no período das 09h às 23h59 desta terça-feira
(07/02/2012), o candidato poderá ter a vista de sua Prova
Discursiva, avaliada de acordo com o estabelecido no Edital, no
site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br);
4.
Reiterar que os recursos referentes ao Resultado e a Vista da Prova
Discursiva, deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis,
subsequentes a esta publicação, exclusivamente por meio do site
da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de
acordo com as instruções constantes na página do Concurso
Público;
5.
Informar que, a partir da data de publicação deste Edital, o
resultado de todos os candidatos que realizaram a Prova
Discursiva poderá ser verificado no site da Fundação Carlos
Chagas.
A terceira etapa do Concurso (Prova Oral) será realizada no dia
15/04/2012, em local a ser definido, para os candidatos que alcançarem
as 15 primeiras colocações. A quarta e última etapa (Apresentação de
Títulos), ainda terá a data programada pelo TCM e a Fundação Carlos
Chagas.
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Todas as provas estão sendo acompanhadas pelos membros da Comissão
do Concurso, composta pelo Superintendente Jurídico Afonso Barbuda e
os Auditores Substitutos de Conselheiros, Antônio Carlos da Silva e
Ronaldo Nascimento de Sant'Anna.
Lista de habilitados em ordem alfabética (Notas da Prova Discursiva)
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