CONCURSO PARA CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

EDITAL Nº 011/2017 – TCE/RN

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DESIGNADA PELA PORTARIA Nº 114/2017GP/TCE, no uso das atribuições, torna pública resultado provisório referente ao CONCURSO
PARA CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – TCE/RN para a área de Design Gráfico –
TCE/RN.
1. Resultado provisório após prova objetiva para os candidatos da área de Design Gráfico, na
ordem de classificação, com indicação desta última, do número da inscrição, do nome do
candidato, da nota final:
Class.
1
2

Inscrição
824
876

3
4
5

880
792
855

Nome do Estagiário
MARIA GABRIELLE FIGUEIRÊDO XAVIER
ESTÉFANE TATIANE MELQUÍADES DE
ALENCAR
RENATTA SILVA PEREIRA
FERNANDO DE SOUZA SILVA
ISABELLE DO NASCIMENTO DUARTE

Nota Final
8,82
7,79
7,40
6,66
5,79

As notas de cada prova, inclusive para os candidatos não aprovados, poderão ser acessadas por
meio da página do concurso na internet, mediante uso de "login" e senha do respectivo
candidato.
2. Os candidatos poderão requerer cópia digitalizada de sua prova discursiva para fins de
eventual recurso. Para tanto, deverão os interessados enviar requerimento por e-mail ao endereço
din@tce.rn.gov.br, contendo o nome completo do requerente e seu respectivo número de
inscrição no concurso. Somente serão atendidos os pedidos referentes às provas discursivas que
sejam formulados até às 23h59min do dia 28 de junho de 2017. As provas digitalizadas serão
encaminhadas ao requerente em resposta ao próprio e-mail de solicitação.
3. O candidato que tiver interesse em recorrer do resultado provisório do certame poderá, a partir
das 00h00min do dia 28 de junho de 2017 e até às 23h59min do dia 29 de junho de 2017, acessar
a página do concurso na internet e, por meio da utilização de "login" e senha, interpor seu
recurso, devidamente fundamentado, mediante o uso de formulário eletrônico próprio
disponibilizado na página eletrônica referida neste item.
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4. O resultado final do concurso será divulgado no Diário Oficial eletrônico do TCE/RN e na
página do concurso na internet até a data provável de 30 de junho de 2017, podendo o Tribunal,
a seu critério, alterar a data de tal divulgação.

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em Natal/RN, 27 de Junho de 2017.

ALEXANDRE LUIZ GALVÃO DAMASCENO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO
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