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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
V CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 

EM CARGOS DA CARREIRA DE ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO 
EDITAL Nº 15 – TCE/RJ, DE 4 DE MAIO DE 2021 

 
O Presidente da Comissão do Concurso torna públicos o resultado final na avaliação de títulos, 

para todos os candidatos, e a convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que 
solicitaram concorrer como pessoas com deficiência, referentes ao concurso público para o provimento 
de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos da carreira de Analista de Controle Externo do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ). 
1 DO RESULTADO FINAL NA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
1.1 Resultado final na avaliação de títulos, na seguinte ordem: cargo/área/especialidade, número de 
inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na avaliação de títulos 
1.1.1 CARGO 1: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: CONTROLE EXTERNO – ESPECIALIDADE: 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
10000864, Alan Fernandes Vieira, 0.00 / 10001307, Daniel Breuer, 0.00 / 10019097, Diego Salvalagio, 
2.00 / 10005456, Felipe Alves Saraiva Barbosa, 0.00 / 10001688, Johnny Mike de Lima Charles, 0.00 / 
10007699, Larissa Vieira Silva, 0.00 / 10003528, Luanna Camilla Fernandes Alves, 2.00 / 10005414, 
Luccas Vila Correa Pereira, 0.00 / 10003595, Luiz Fernando Nogueira da Motta, 1.00 / 10006833, Maiara 
Anger, 1.00 / 10011351, Maiara Maria Julio Pinto, 0.00 / 10000250, Marcelo Vinicius Farias Pereira, 1.00 
/ 10002201, Paloma Rodriguez Brederode, 3.00 / 10010697, Patrick Boaventura Martins de Lima, 1.00 / 
10012207, Renan Antonio Yamauti Cruz, 0.00 / 10007475, Rodrigo Santiago Strassburger, 0.00 / 
10018191, Rogini Haas, 1.00 / 10005744, Ronaldo de Paula Alves, 1.00 / 10003730, Thaina Nogueira de 
Moraes, 1.00 / 10003380, Thelmo Cardoso Rimis da Silva, 2.00 / 10006633, Thiago Justino de Sousa, 
1.00 / 10000823, Thiago Marques Coelho Esposito, 2.00 / 10005410, Yuri Pontes Lopes da Silva, 0.00. 
1.1.1.1 Resultado final na avaliação de títulos dos candidatos que solicitaram concorrer como pessoas 
com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e 
nota final na avaliação de títulos. 
10001493, Bianca dos Santos Banhos, 1.00 / 10010350, Ruan Luiz Fernandes da Silva Lima, 1.00. 
1.1.1.2 Resultado final na avaliação de títulos dos candidatos que se autodeclararam negros (pretos ou 
pardos) e índios, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e 
nota final na avaliação de títulos. 
10011351, Maiara Maria Julio Pinto, 0.00 / 10006633, Thiago Justino de Sousa, 1.00 / 10001174, Wilson 
Tavares Junior, 1.00. 
1.1.1.3 Resultado final na avaliação de títulos dos candidatos que se autodeclararam hipossuficientes, 
na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na 
avaliação de títulos. 
10000864, Alan Fernandes Vieira, 0.00 / 10008664, Marcelo Jose de Melo Ferreira, 0.00 / 10000169, 
Wellerson Ernani Costa Luiz, 0.00. 
1.1.2 CARGO 2: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: CONTROLE EXTERNO – ESPECIALIDADE: 
CONTROLE EXTERNO 
10010562, Ana Carolina de Almeida Cavalcanti, 0.00 / 10001946, Andre Mendes Maske, 3.00 / 
10000889, Andre Osse de Sordi, 1.00 / 10018312, Arthur Gabriel de Jesus Menezes, 0.00 / 10003347, 
Debora Melquiades de Castro, 3.00 / 10003539, Edna da Cunha, 2.00 / 10020783, Erick 
Vandemeulebroucke Critsinelis, 0.00 / 10019382, Fabio Barbosa Santos, 1.00 / 10001549, Fabio de 
Castro Dias, 0.00 / 10000634, Filipe Augusto de Souza Rodrigues, 0.00 / 10007073, Gledson Arthur do 
Nascimento, 0.00 / 10007308, Guilherme Loro, 0.00 / 10000978, Henrique Franchiose, 0.00 / 10000040, 
Henrique Pessoa de Luna Barreira Monteiro, 2.00 / 10000397, Isabela Vitti Vieira Borges, 1.00 / 
10000259, Ivan Lopes da Rocha, 0.00 / 10007877, Joao Gabriel Seabra Gomes da Silva, 1.00 / 10010351, 
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Joao Lara Resende Rabelo, 2.00 / 10009942, Joao Paulo Cunha de Matos, 0.00 / 10006766, Juliani 
Cristina Devechio, 0.00 / 10002925, Larissa Nunes Mota, 0.00 / 10001464, Lucas Matias de Souza 
Barcellos, 3.00 / 10001884, Luis Henrique Kamke, 2.00 / 10000392, Luiz Rafael Salama Andrade, 1.00 / 
10018119, Marcelo Silva Santana, 0.00 / 10017122, Marcio Eugenio Garcia de Britto Nascimento, 1.00 / 
10000748, Marcus Paulo Peixoto Mendes, 2.00 / 10020032, Maria Carolina Ferreira Borges Teixeira, 
1.00 / 10005642, Maria Clara Carvalho Rameiro, 0.00 / 10006739, Matheus Gomes, 0.00 / 10002175, 
Natalia da Mata Vieira, 0.00 / 10018457, Nathan Ortiz Klassmann, 2.00 / 10010139, Nazli Setton 
Filippini, 0.00 / 10009758, Patricia Rodrigues da Silva Leao, 0.00 / 10006577, Pedro Miguel dos Santos 
Barros, 3.00 / 10011787, Pedro Rosa da Costa Filho, 0.00 / 10008413, Rafael Papadopoulos Nogueira, 
0.00 / 10003862, Raisa Raizer Simao, 1.00 / 10000418, Raphael Luiz Maia de Lima, 2.00 / 10001502, 
Rodrigo Rocha Pinheiro, 0.00 / 10007261, Samuel Wolf Pietnozka, 0.00 / 10000099, Solange Carvalho da 
Silva, 0.00 / 10000542, Thiago Lopes do Valle, 0.00 / 10006214, Tibor Thiesen Dumont Pitrez, 0.00 / 
10004873, Uriel Inacio Oliveira da Cruz, 1.00 / 10022086, Vitor Henrique de Oliveira, 0.00 / 10018279, 
Werinton Luiz Thompson Junior, 0.00. 
1.1.2.1 Resultado final na avaliação de títulos dos candidatos que solicitaram concorrer como pessoas 
com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e 
nota final na avaliação de títulos. 
10008053, Almir Gomes de Almeida Junior, 0.00 / 10000275, Antonio Vinicius Goncalves da Silva, 1.00 / 
10006623, Rodrigo Neiva Kvieska, 1.00 / 10003981, Sergio Luiz Bezerra de Lima Junior, 0.00. 
1.1.2.2 Resultado final na avaliação de títulos dos candidatos que se autodeclararam negros (pretos ou 
pardos) e índios, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e 
nota final na avaliação de títulos. 
10000351, Andrea de Mendonca Soares, 0.00 / 10018312, Arthur Gabriel de Jesus Menezes, 0.00 / 
10000634, Filipe Augusto de Souza Rodrigues, 0.00 / 10007073, Gledson Arthur do Nascimento, 0.00 / 
10001464, Lucas Matias de Souza Barcellos, 3.00 / 10004873, Uriel Inacio Oliveira da Cruz, 1.00. 
1.1.2.3 Resultado final na avaliação de títulos dos candidatos que se autodeclararam hipossuficientes, 
na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na 
avaliação de títulos. 
10000351, Andrea de Mendonca Soares, 0.00 / 10000707, Andrea Maria Lucas Ferreira, 0.00 / 
10000968, Debora da Silva Almeida, 1.00 / 10006164, Marcelo da Silva Conceicao, 0.00 / 10000412, 
Marcelo Rezende Streva, 1.00 / 10005061, Taiz de Araujo Goncalves, 0.00. 
1.1.3 CARGO 3: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: CONTROLE EXTERNO – ESPECIALIDADE: 
DIREITO 
10004656, Adriana Antunes Costa, 2.00 / 10021658, Aline Marques Costelha do Amaral, 1.00 / 
10021163, Andre Alexandre Neves da Silva, 1.00 / 10001268, Bruno Freire de Almeida, 2.00 / 10003738, 
Christian Gehrmann Ornel, 2.00 / 10000073, Fernanda Candemil, 1.00 / 10018896, Fernanda Pinto 
Coelho Souza Dias, 1.00 / 10003426, Francisco Raphael Marinho Pereira, 2.00 / 10000556, Kelly Roberta 
de Araujo Moraes, 0.00 / 10014209, Luana Vicente dos Santos Furlani, 2.00 / 10018750, Luis Eduardo 
Neuhaus, 1.00 / 10000854, Moises Silverio Diniz Azevedo, 0.00 / 10003496, Paulo Victor Ribeiro Ramos, 
1.00 / 10018070, Priscila Nascimento Ribeiro, 1.00 / 10005047, Raffael Ianni Rodrigues, 1.00 / 
10021842, Ramilla Nayara Gomes Freire, 2.00 / 10006641, Ricardo Macedo Barbosa Silva, 0.00 / 
10007043, Tatiana Maynarde Maciel, 2.00 / 10003362, Thamar de Simone Cavalieri Freitas, 0.00 / 
10005394, Tomas Bulhoes Simao, 1.00. 
1.1.3.1 Resultado final na avaliação de títulos dos candidatos que se autodeclararam negros (pretos ou 
pardos) e índios, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e 
nota final na avaliação de títulos. 
10000556, Kelly Roberta de Araujo Moraes, 0.00 / 10003496, Paulo Victor Ribeiro Ramos, 1.00. 
1.1.4 CARGO 4: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: CONTROLE EXTERNO – ESPECIALIDADE: 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
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10001515, Anderson Ferreira de Almeida Silva, 1.00 / 10006783, Augusto Cesar Benvenuto de Almeida, 
1.00 / 10008686, Brenno Bernardes Ribeiro, 1.00 / 10019171, Claudio Barbosa Rodrigues, 1.00 / 
10002006, Danilo Barbosa de Araujo, 1.00 / 10009055, Fabio Souza Lima, 1.00 / 10008685, Fernando 
Campello, 1.00 / 10003415, Gabriel de Lemos Silva, 1.00 / 10001841, Izabela Salotti Braga Gago, 1.00 / 
10002579, Joao Paulo de Freitas Ramirez, 3.00 / 10008078, Leandro Max de Lima Silva, 0.00 / 10002815, 
Lucas Amaral Bulcao, 0.00 / 10019874, Rafael Avelar Alves Belem, 0.00. 
1.1.4.1 Resultado final na avaliação de títulos dos candidatos que se autodeclararam negros (pretos ou 
pardos) e índios, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e 
nota final na avaliação de títulos. 
10001515, Anderson Ferreira de Almeida Silva, 1.00 / 10002815, Lucas Amaral Bulcao, 0.00. 
1.1.4.2 Resultado final na avaliação de títulos dos candidatos sub judice que solicitaram concorrer 
como pessoas com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem 
alfabética e nota final na avaliação de títulos. 
10006632, Emanuelli Paquini Campos, 2.00. 
2 DA CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 
2.1 Convocação para a avaliação biopsicossocial, na seguinte ordem: cargo/área/especialidade, número 
de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. 
2.1.1 CARGO 1: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: CONTROLE EXTERNO – ESPECIALIDADE: 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
10001493, Bianca dos Santos Banhos / 10010350, Ruan Luiz Fernandes da Silva Lima. 
2.1.2 CARGO 2: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: CONTROLE EXTERNO – ESPECIALIDADE: 
CONTROLE EXTERNO 
10008053, Almir Gomes de Almeida Junior / 10000275, Antonio Vinicius Goncalves da Silva / 10006623, 
Rodrigo Neiva Kvieska / 10003981, Sergio Luiz Bezerra de Lima Junior. 
2.1.3 CARGO 4: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: CONTROLE EXTERNO – ESPECIALIDADE: 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
2.1.3.1 Convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos sub judice, na seguinte ordem: 
número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. 
10006632, Emanuelli Paquini Campos. 
3 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DOS CANDIDATOS QUE SOLICITARAM CONCORRER COMO 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
3.1 Para a avaliação biopsicossocial, a ser realizada no dia 9 de maio de 2021, o candidato deverá 
observar todas as instruções contidas no item 5 do Edital nº 1 – TCE/RJ, de 21 de janeiro de 2020, e suas 
alterações, e neste edital. 
3.1.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico 
https://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_rj_20, a partir do dia 5 de maio de 2021, para verificar o 
seu local e seu horário de realização da avaliação biopsicossocial, por meio de consulta individual, 
devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar a avaliação 
biopsicossocial no local designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado 
acima. 
3.2 A avaliação biopsicossocial analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos Lei 
Estadual nº 2.298/1994; do art. 2º da Lei Federal nº 13.146/2015; do art. 4º do Decreto Federal nº 
3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº 5.296/2004; do § 1º do art. 1º da 
Lei Federal nº 12.764/2012; e da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) convertida em lei, 
observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal nº 6.949/2009. 
3.3 Os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial munidos de documento de 
identidade original e de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido no máximo 
nos últimos 12 meses que antecedem a avaliação biopsicossocial, que ateste a espécie e o grau ou nível 
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de deficiência, com expressa referência ao código correspondente ao CID-10 bem como a provável 
causa da deficiência, conforme subitem 5.2.1 e de acordo com o modelo constante do edital de 
abertura, e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência. 
3.4 Os candidatos que não apresentarem documento de identidade original e laudo médico original ou 
cópia autenticada em cartório ou que apresentarem laudo médico que não tenha sido emitido nos 
últimos 12 meses não poderão realizar a avaliação e perderão o direito às vagas reservadas aos 
candidatos com deficiência. 
3.5 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido pelo Cebraspe. 
3.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por 
ocasião da avaliação biopsicossocial: 
a) não apresentar laudo médico nos termos do subitem 3.3 deste edital (original ou cópia autenticada 
em cartório);  
b) apresentar laudo médico emitido em período superior a 12 meses anteriores à data de realização da 
avaliação biopsicossocial; 
c) deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 5.6.4 a 5.6.5 do edital de abertura do 
concurso; 
d) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial; 
e) não comparecer à avaliação biopsicossocial; 
f) evadir-se do local de realização da avaliação biopsicossocial sem passar dos todos os procedimentos 
previstos para realização da referida avaliação; 
g) não apresentar o documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.10 do edital de 
abertura do concurso. 
3.7 As vagas definidas no subitem 5.1 do edital de abertura do concurso que não forem providas por 
falta de candidatos com deficiência, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem 
geral de classificação por cargo/área/especialidade. 
3.8 Não será realizada avaliação biopsicossocial, em hipótese alguma, fora do espaço físico, da data e 
dos horários predeterminados na consulta individual de que trata o subitem 3.1.1 deste edital. 
4 DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA EVITAR A TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS 
4.1 Por ocasião da avaliação biopsicossocial, e tendo em vista as medidas de proteção à transmissão do 
coronavírus adotadas pelo Cebraspe, o candidato deverá:  
a) comparecer ao local de realização da avaliação usando máscara e portando máscaras reservas, se 
necessário, de modo a possibilitar a troca de sua máscara a cada duas horas;  
b) armazenar as máscaras usadas em saco plástico transparente, que deverá ser trazido pelo candidato;  
c) permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas dependências dos locais de 
realização da avaliação;  
d) submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local de realização da avaliação, 
observado o subitem 4.1.5 deste edital; 
e) observar o distanciamento adequado, conforme demarcação do piso com fita adesiva em frente ao 
portão de acesso ao local da avaliação, na entrada das salas e dos banheiros; 
f) observar o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável entre os candidatos e entre 
membros da equipe de aplicação nas salas de avaliação;  
g) submeter-se a identificação realizada pela equipe de campo na chegada dos candidatos ao local da 
avaliação, sem contato físico e sem o manuseio de documentos ou de qualquer outro objeto dos 
candidatos, podendo ser solicitado que o candidato abaixe a sua máscara, de modo a permitir a 
visualização do seu rosto — concedendo-se somente ao candidato a manipulação de sua máscara —, 
mantendo-se o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável de qualquer outro candidato ou 
membro da equipe de aplicação; 
h) permanecer de máscara ao se retirar de sala para uso dos banheiros e observar os procedimentos de 
higienização das mãos nesses ambientes; 
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i) manter os cabelos arrumados de forma que não caiam sobre sua face enquanto estiver dentro dos 
locais de avaliação;  
j) submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término da avaliação para evitar aglomeração. 
4.1.1 Somente será permitido o ingresso de candidato ao local de aplicação usando máscara. 
4.1.1.1 As máscaras poderão ser descartáveis, de tecido ou de qualquer outro material. 
4.1.2 Caso deseje, o candidato poderá comparecer ao local de aplicação usando, além da máscara, 
protetor facial transparente (estilo viseira), vestimentas descartáveis (macacão impermeável), luvas 
descartáveis (desde que tenham coloração leitosa ou semitransparente), óculos de proteção 
transparente e toalhas de papel para higienização de mãos e objetos, independentemente da 
higienização a ser feita pela equipe do Cebraspe. O candidato também deverá levar o seu próprio 
recipiente contendo álcool em gel, desde que esse recipiente seja transparente. 
4.1.3 As máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso individual e não poderão ser 
compartilhados entre os candidatos.  
4.1.4 O Cebraspe não fornecerá máscaras nem frascos de álcool em gel 70% aos candidatos, exceto na 
forma do subitem 4.2 deste edital. 
4.1.5 Caso a temperatura corporal do candidato, aferida no momento de sua chegada ao local de 
realização da aplicação da avaliação, for igual ou inferior a 37,5 °C, será permitido o seu ingresso ao local 
de realização da aplicação da avaliação. Se a temperatura corporal do candidato, aferida no momento 
de sua chegada ao local de realização da aplicação da avaliação, for superior a 37,5 °C, será 
imediatamente realizada uma segunda aferição; se a segunda aferição confirmar que o candidato se 
encontra com temperatura corporal superior a 37,5 °C, o candidato poderá ser encaminhado para 
realizar a avaliação em sala especial. 
4.2 O Cebraspe disponibilizará frascos de álcool em gel 70% nas salas e nos locais de circulação, bem 
como sabão líquido e papel toalha nos banheiros.  
4.3 Recomenda-se que cada candidato leve água para o seu próprio consumo, em embalagem 
transparente, para evitar a utilização de bebedouros ou qualquer outro dispositivo de fornecimento 
coletivo de água para beber.  
4.4 O candidato que informar que está, na data de realização da avaliação, acometido por qualquer 
doença infectocontagiosa, inclusive pela Covid-19, fica impedido de realizá-la, deixando, 
automaticamente, de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. 
4.5 Outras informações a respeito das ações adotadas e dos procedimentos gerais de prevenção do 
coronavírus nos locais de aplicação da avaliação estarão disponíveis no endereço eletrônico 
www.cebraspe.org.br. 
5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
5.1 As respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação de títulos estarão à 
disposição dos candidatos a partir da data provável de 12 de maio de 2021, no endereço eletrônico 
https://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_rj_20.  
5.1.1 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, 
de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de 
responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização das respostas aos recursos. 
5.2 O edital de resultado provisório na avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram 
concorrer como pessoas com deficiência será publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e 
divulgado na internet, no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_rj_20, na 
data provável de 18 de maio de 2021. 
 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso 

 


