
 
 

EDITAL  SMA Nº18, DE 25 DE JANEIRO DE 2011. 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, E TENDO EM VISTA O 

PROCESSO 05/001829 /2010, DIVULGA A DATA, HORÁRIO E LOCAL DE 
REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA 

PROVIMENTO DE CARGOS DE ANALISTA DE INFORMAÇÃO, ENGENHEIRO E 
TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO 
DO RIO DE JANEIRO. 
 
I- Da data, horário e local das provas   
1- Para os cargos de Engenheiro e de Analista de Informação 

Data:     30/01/2011 
Horário de início: 9 horas 
Local:  Universidade Veiga de Almeida 

Rua Ibituruna, 108 - Tijuca/RJ 
 

2- Para o cargo de Técnico de Controle Externo   
Data:       06/02/2011 
Horário de início:  1ª etapa:  9 horas   

               2ª etapa:  15 horas 
Local:  Universidade Veiga de Almeida - Campus Tijuca  

Rua Ibituruna, 108 - Tijuca/RJ 
 
UniverCidade - Unidade Praça XI 
Av. Presidente Vargas, 2700 - Centro/RJ 

 
3- Os     locais     de     prova, com as respectivas salas, estão    

disponíveis  no  site http://concursos.rio.rj.gov.br;  
3.1   o         candidato    deverá  consultar   o   seu    Cartão   de 

Confirmação de Inscrição - CCI, através do  site mencionado no 
item 3; 

 
II-     Das condições de realização das provas  
1-    O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova 

com antecedência de 60 (sessenta) minutos do horário fixado 
para o seu início, portando caneta esferográfica de tinta azul 
ou preta e o original do documento de identidade que serviu de 
base para sua inscrição no certame; 

2.1 os portões serão fechados às:  
turno da manhã:  9 horas 
turno da tarde:   15 horas 

2.2 o  candidato  não  poderá fazer prova fora do dia, local e 
horário determinados. 

3-   O     candidato    que  deixar  de  apresentar  documento  que  o 
identifique, reconhecido em todo o território nacional, alegando 
qualquer justificativa, não realizará a prova, sendo excluído do 
certame. 



4-     Não   será   permitido  ao   candidato a utilização e o funcionamento 
de aparelhos eletrônicos, tais como: bip, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, receptor/transmissor, gravador, agenda 
eletrônica, máquina de calcular, máquina fotográfica, relógio digital 
com receptor e telefone celular, ainda que em toque de alerta;  
  

5.     O  telefone  celular deverá permanecer desligado, desde o momento 
da entrada  até a retirada do candidato do local de prova; 
5.1   os  candidatos que portarem pertences pessoais, inclusive 

aparelho celular (desligado) ou outros aparelhos eletrônicos, 
não acondicionados em bolsas / sacolas / mochilas, serão 
guardados em saco plástico, que deverá ser identificado, 
lacrado e colocado embaixo da carteira onde o candidato irá 
sentar-se. Demais pertences ficarão à vista da fiscalização de 
sala, durante todo o período de permanência dos candidatos 
em sala, não se responsabilizando a Secretaria Municipal de 
Administração por perdas ou extravios durante a realização 
da prova, nem por danos a eles causados;  

 
 

6-    FICAM MANTIDAS AS NORMAS ESTABELECIDAS NO EDITAL SMA 
Nº 84/2010 

 
 
 

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2011 
 
 
 

PAULO JOBIM FILHO 
Secretário Municipal de Administração 

 


