
 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 

 
CONCURSO Nº 001/2006 – TCE-SC  

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS  
 
O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, CONVOCA 
os candidatos para o cargo de Auditor do concurso nº 001/2006 – 
TCE-SC, nominados no quadro anexo, para  apresentação dos 
documentos relacionados a seguir, nos termos do subitem 12.1 
do edital. Os documentos deverão ser entregues até o dia 31 de 
julho de 2006, em dias úteis, no horário das 13:30 às 18:30 horas, 
no Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Contas, 
na Rua Bulcão Viana, nº 90, Centro, Florianópolis/SC. 

Relação de Documentos: 

a) comprovante de quitação com as obrigações militares, 
mediante apresentação do certificado de dispensa ou reservista 
ou, ainda, de baixa (no caso de candidato do sexo masculino); 

b) comprovante de quitação com as obrigações eleitorais, 
mediante apresentação do título de eleitor e comprovante de 
votação na última eleição; 

c) comprovante do nível de escolaridade exigido para o 
cargo/habilitação, mediante apresentação do diploma; 

d) declaração de não ter sofrido condenação judicial transitada 
em julgado que seja impeditiva para o exercício de cargo público; 

e) declaração de bens; 

f) declaração de não-acumulação de cargo público ou de 
condições de acumulação amparada pela Constituição; 

g) laudo médico de saúde física e mental expedido pela Diretoria 
de Perícia Médica e Saúde Ocupacional do Servidor da 
Secretaria de Estado da Administração. Para obtenção do laudo 
médico, o candidato deverá agendar o horário da consulta no 
Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Contas e 
comparecer no local indicado portando os seguintes exames, os 
quais deverão ser realizados previamente: hemograma, parcial de 
urina, glicose, RX tórax, sorologia e, para os candidatos com mais 
de 35 anos de idade, eletrocardiograma com laudo médico.  

Além dos documentos acima, deverão ser apresentados, 
também: 

1) documento de identidade; 

2) inscrição do cadastro de pessoas físicas (CPF); 

3) número do PIS/PASEP, se houver; 

4) uma foto colorida 3x4. 

As declarações deverão ser apresentadas no original e os demais 
documentos deverão ser em cópia autenticada ou cópia com a 
apresentação do original para autenticação no ato da 
apresentação. 
 
Florianópolis, 27 de julho de 2006. 
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AUDITOR  
Nº 

Inscrição Nome 
Classi-
ficação

23445 GERSON DOS SANTOS SICCA  1º 
23328 CLEBER MUNIZ GAVI  2º 
21304 SABRINA NUNES IOCKEN  3º 
20933 MARIO JOSE DE MORAES COSTA FILHO  4º 

 
 
 


