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Edital nº 08/2017 – AVALIAÇÃO MÉDICA 
(Cargo: Auditor Estadual de Controle Externo) 

 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de 
suas atribuições legais e considerando o contido no Edital nº 01/2013 – TCEMS, de 05 de junho 
de 2013, resolve:  
 
TORNAR PÚBLICA  
 
1. A convocação dos candidatos relacionados no Anexo I deste Edital, aprovados e classificados 

no Concurso Público para o provimento de vagas no Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas 
de Mato Grosso do Sul, para realizarem a Avaliação Médica nos termos do estabelecido no 
item 13 do Edital 01/2013, em decorrência do não comparecimento de 12 candidatos 
convocados pelo Edital 06/2017, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE/MS nº 1668 de 
17 de novembro de 2017 e homologação de avaliação médica e desclassificação publicada pelo 
Edital nº 07/2017 de 05 de dezembro de 2017. 
 
2. A Avaliação Médica compreenderá os exames de auxílio diagnóstico e de avaliação clínica, 
sendo que os resultados dos exames deverão ser entregues no dia da realização da avaliação 
clínica, que ocorrerá nas dependências do Tribunal de Contas, conforme descrito neste Edital.  
 
3. Os exames de auxílio diagnóstico, a serem realizados à custa dos candidatos, estão 
relacionados no Anexo II deste Edital.  
 
4. Os candidatos relacionados no Anexo I deste Edital, deverão comparecer no local, endereço, 
data e horário estipulados no Anexo III deste Edital, munidos da Cédula de Identidade, para 
realizarem a Avaliação Clínica, parte complementar da Avaliação Médica.  
 
4.1. Na data estipulada para a realização da Avaliação Clínica os candidatos deverão 
apresentar as vias originais do resultado dos exames de diagnósticos constantes no Anexo II e 
que deverão ser realizados com antecedência de no máximo 30 (trinta) dias da data prevista 
para sua apresentação.  
 
4.2. Os candidatos deverão registrar a presença no local de realização da Avaliação Clínica, 

protocolar a lista de entrega de todos os resultados dos exames de auxílio diagnóstico 
solicitados.  
 
4.3. Os(as) candidatos(as) que não realizarem os exames de Auxílio Diagnóstico não serão 
submetidos(as) à Avaliação Clínica, uma vez que as fases possuem caráter eliminatório.  
 
4.4. A candidata gestante não realizará o exame de Raio-X do Tórax. Entretanto, no ato da 
Avaliação Clínica deverá entregar atestado de seu médico informando o tempo de gestação 
em que se encontra. 
 
4.5. Em todos os exames deverá constar, obrigatoriamente, o nome do candidato, preenchido 
pelo profissional ou laboratório que os realizou, sob pena de suspeição e exclusão do 
candidato do certame.  
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5. O não comparecimento no dia marcado para a Avaliação Clínica ou a não apresentação e 
entrega das vias originais de todos os resultados dos exames de auxílio diagnóstico 
relacionados no Anexo II deste Edital. 
  
6. Os(as) candidatos(as) deverão observar o disposto neste Edital bem como as orientações 
quanto a Avaliação Clínica estipulada no item 4 e em seus subitens, não cabendo alegação de 
desconhecimento dos procedimentos exigidos para a Avaliação.  
 
7. Considerando que a presente etapa é de caráter eliminatório, não haverá segunda chamada 
para realização das avaliações acima citadas, em nenhuma de suas fases, com exceção de 
ausências motivadas por doenças infectocontagiosas ou que impossibilitem a locomoção do 

candidato, mediante comprovação por atestado, contendo o CID da doença, nome e número 
do CRM do profissional, emitido no dia agendado para a avalição e protocolado no órgão 
responsável pela convocação, até as 19:00 do 1º dia útil subsequente.  
 
7.1 Os atestados serão submetidos à homologação da área médica do órgão responsável pela 
convocação. Aos candidatos que tiverem os atestados homologados, será realizada nova 
convocação para a avaliação médica e os que não tiverem os atestados homologados, serão 
excluídos do concurso.  
 
8. Será considerado apto(a) pela Divisão de Saúde e Medicina Ocupacional o(a) candidato(a) 
que não apresentar quaisquer alterações patológicas que o(a) contra indiquem para o 
desempenho do cargo/função que está concorrendo.  
 
9. A Avaliação Médica terá caráter eliminatório, sendo os(as) candidatos(as) considerados(as) 
aptos(as) ou inaptos(as).  
 
10. Havendo necessidade, detectada em avaliação médica, os candidatos deverão se submeter 
a exames complementares, às expensas próprias, devendo apresentar os resultados no prazo 
de 20 (vinte) dias.  
 
Campo Grande, 06 de dezembro de 2017.  
 

Waldir Neves Barbosa 
Presidente do TCE MS 

 
ANEXO I 

 
LISTA APROVADOS E CLASSIFICADOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO 
CARGO DE AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO (EDITAL Nº 01/2013), ATUALIZADO 
PELO EDITAL Nº 06/2015, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO Nº 1128, DE 29 DE 
JUNHO DE 2015. 
 

CLASSIFICAÇÃO 
FINAL 

Nº DA 
INSCRIÇÃO 

NOMECANDIDATO NOTA FINAL 

161 170183 DANIELA MARQUES CARAMALAC 136,50 
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162 165073 GIOVANNA ARAUJO FELIX MARAVIESKI 136,02 

163 167379 CELSO SCKADT DOMINGOS 136,00 

164 168463 RAFAEL FERREIRA RIBEIRO LIMA 136,00 

165 165151 EDILSON CAJE DE OLIVEIRA 136,00 

166 169302 NAIR DE ALMEIDA MAGALHÃES 136,00 

167 166100 PEDRO LIMA DEMIRDJIAN 136,00 

168 165935 NATALINO GONÇALVES DE ALMEIDA 136,00 

169 169648 MARCELO LUIS MELARA CORDOVA 135,50 

170 168468 EDSON DA MATA TORRES FILHO 135,50 

171 166174 ALFREDO DRESCH WENDT 135,00 

172 168692 FRANCINETE MARIA RIBEIRO ZUCARELI 135,00 

 
 

ANEXO II 
RELAÇÃO DE EXAMES DE AUXÍLIO DIAGNÓSTICO 

 
Os candidatos aprovados e relacionados no ANEXO I deverão apresentar (em via original e às 
suas expensas) no dia 21 de dezembro de 2017, a partir das 13:00hs, e de acordo com o 
cronograma contido no ANEXO III, os exames de auxílio diagnóstico a seguir elencados:  
 
a) Eletrocardiograma (com laudo).  
b) Eletroencefalograma (com laudo).  
c) Laudo de sanidade mental (realizado por médico psiquiatra).  
d) Raio X do tórax, PA e perfil (com laudo);  
e) Hemograma completo;  
f) Urinas EAS;  
g) Colesterol total, HDL, LDL e VLDL  
h) Triglicerídeos 
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i) Glicemia de jejum;  
j) Ureia e Creatinina;  
k) A.L.T. e A.S.T.  

ANEXO III 
CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO CLÍNICA 

E APRESENTAÇÃO DOS EXAMES DE AUXÍLIO DIAGNÓSTICO 
 
Os candidatos aprovados e relacionados no ANEXO I, de posse dos resultados dos exames de 
diagnóstico, deverão apresentar-se para Avaliação Clínica no dia 21 de dezembro de 2017, na 
sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, sito à Av. Des. José Nunes da 
Cunha, s/nº - Bloco 29 - CEP 79031-902. 

 
Campo Grande - MS – Brasil, de acordo com o cronograma de convocação abaixo descrito: 
 
Dia 21/12/2017 
Das 13:00hs as 13:30hs – candidatos de 161 a 166  
Das 13:30hs às 14:00hs – candidatos de 167 a 172 
 

Campo Grande, 05 de dezembro de 2017.  
 

 
Waldir Neves Barbosa 
Presidente do TCE MS 

 


