
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 6 – TCE/RJ, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020 

 
O Presidente da Comissão Organizadora do Concurso torna pública a retomada do 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), regido pelo Edital nº 1 – 
TCE/RJ, de 21 de janeiro de 2020.  

Torna público, ainda, o seguinte: 
a) a reabertura do período de inscrições; 
b) a retificação do subitem 3.10.3 do Edital nº 1 – TCE/RJ, de 21 de janeiro de 2020; 
c) as novas datas de realização das atividades e das provas do concurso; 
d) os procedimentos para a solicitação de devolução de taxa para os candidatos que não desejarem mais 
participar do concurso. 
1 DA REABERTURA DAS INSCRIÇÕES 
1.1 Serão admitidas novas inscrições somente via internet, no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_rj_20, das 10 horas do dia 20 de novembro de 2020 às 18 
horas do dia 1º de dezembro de 2020 (horário oficial de Brasília/DF). 
1.1.1 TAXA: R$ 124,00. 
1.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas à pessoa com deficiência, o candidato deverá:  
a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência; 
b) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, emitido no máximo 12 meses antes da data de 
publicação deste edital, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a 
provável causa da deficiência. Deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de 
sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), na forma do subitem 5.2.1 deste edital. 
1.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar das 10 horas do dia 20 de novembro de 2020 às 18 horas 
do dia 1º de dezembro de 2020 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, por meio de link específico no 
endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_rj_20, imagem legível do laudo médico 
a que se refere o subitem 1.2 deste edital. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos 
de força maior. 
1.3 Para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e índios, o candidato deverá, no ato da 
inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e índios e preencher a autodeclaração de 
que é preto ou pardo ou índio, conforme o quesito de cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
1.4 Para concorrer às vagas reservadas aos candidatos hipossuficientes, o candidato deverá fazer essa 
opção no ato da inscrição e declarar ser hipossuficiente no sistema eletrônico de inscrição. 
1.5 O Cebraspe não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, 
por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do 
pagamento da taxa de inscrição, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de 
dados. 
1.5.1 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição. 
1.5.2 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio do boleto bancário. 



1.5.3 O candidato poderá imprimir o boleto bancário, que será disponibilizado na página de 
acompanhamento do concurso, no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_rj_20, após efetuado o registro pelo banco.  
1.5.3.1 O candidato poderá reimprimir o boleto bancário pela página de acompanhamento do concurso. 
1.5.4 O boleto bancário pode ser pago em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios, 
obedecidos os critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários. 
1.5.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 23 de dezembro de 2020. 
1.5.6 As inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento ou o 
deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição. 
1.6 A relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida será divulgada no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_rj_20, na data provável de 5 de janeiro de 2021.  
1.6.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisória dos candidatos com inscrição 
deferida deverá observar os procedimentos disciplinados na respectiva relação provisória. 
1.7 O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_rj_20, por meio da página de acompanhamento, após a 
aceitação da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento. 
1.8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 
1.8.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche 
todos os requisitos exigidos para o cargo/área/especialidade a que deseja concorrer. No sistema de 
inscrição, o candidato deverá optar pelo cargo/área/especialidade a que deseja concorrer. 
1.8.1.1 Durante o período de inscrição, o candidato poderá realizar alteração de 
cargo/área/especialidade, da opção de atendimento especial e de sistema de concorrência. 
1.8.1.1.1 A alteração dos dados de que trata o subitem 1.8.1.1 deste edital será feita mediante uma nova 
solicitação de inscrição que substituirá a última inscrição realizada. 
1.8.1.2 Encerrado o período de que trata o subitem 1.8.1.1 deste edital, as inscrições realizadas no sistema 
de inscrição que tenham sido efetivamente pagas ou isentas serão automaticamente efetivadas e não 
poderão ser alteradas em hipótese alguma. 
1.8.2 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, bem como a solicitada via postal, via fax, via 
requerimento administrativo ou via correio eletrônico. 
1.8.3 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros concursos. 
1.8.4 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá informar o número do seu Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) e enviar, via upload, fotografia individual, tirada no máximo nos últimos seis meses anteriores à data 
de publicação deste edital, em que necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e seus ombros. 
1.8.4.1 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição referentes 
ao procedimento de envio da fotografia. 
1.8.4.1.1 O candidato cuja fotografia, por não obedecer às especificações constantes do subitem 1.8.4 
deste edital, impeça ou dificulte a sua identificação durante a realização das provas, poderá, a critério do 
Cebraspe, ser submetido à identificação especial no dia de realização das provas. 
1.8.4.1.1.1 O candidato que for submetido à identificação especial poderá ser fotografado no dia de 
realização das provas.  
1.8.4.1.2 O envio da fotografia é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se 
responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada do arquivo a seu destino, seja de 
ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação e outros fatores que 
impossibilitem o envio. 
1.8.4.1.3 Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divulgado no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_rj_20, das 10 horas do dia 2 de dezembro de 2020 às 18 
horas do dia 3 de dezembro de 2020 (horário oficial de Brasília/DF), se a foto encaminhada obedeceu 



rigorosamente às instruções contidas no sistema de inscrição e, portanto, foi acatada. Caso não tenha 
sido reconhecida, o candidato poderá realizar no período mencionado, novo envio de uma foto que 
atenda às determinações do sistema. 
1.8.5 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, 
dispondo o Cebraspe do direito de excluir do concurso público aquele que não preencher a solicitação de 
forma completa, correta e verdadeira. 
1.8.6 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido, salvo em caso de 
pagamento em duplicidade, pagamento extemporâneo, pagamento a maior ou pagamento a menor.  
1.8.7 O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser 
mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas. 
1.9 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
1.9.1 Para solicitar isenção da taxa de inscrição, os candidatos deverão observar o disposto no subitem 
8.4.8 do edital de abertura do concurso e, conforme o caso, enviar, de forma legível, a documentação 
citada no subitem 8.4.8.3 do referido edital, das 10 horas do dia 20 de novembro de 2020 às 18 horas do 
dia 1º de dezembro de 2020 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, por meio de link específico no 
endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_rj_20. Após esse período, a solicitação 
será indeferida, salvo nos casos de força maior, ou a critério do Cebraspe. 
1.9.2 O envio da documentação constante do subitem 8.4.8.3 do edital de abertura é de responsabilidade 
exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a 
chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente 
de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, 
que valerão somente para esse processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias. 
1.9.2.1 Não será deferido o pedido de isenção do candidato que não enviar a imagem da documentação 
constante do subitem 8.4.8.3 do edital de abertura.  
1.9.2.2 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação constante do subitem 8.4.8.3 do 
edital de abertura. Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação 
por meio de carta registrada, para a confirmação da veracidade das informações.  
1.10 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL  
1.10.1 Para solicitar atendimento especial, os candidatos deverão observar o disposto no subitem 8.4.9 
do edital de abertura do concurso e, conforme o caso, enviar, de forma legível, a documentação citada 
nos subitens 8.4.9.1 a 8.4.9.6 do referido edital, das 10 horas do dia 20 de novembro de 2020 às 18 horas 
do dia 1º de dezembro de 2020 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, por meio de link específico no 
endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_rj_20. Após esse período, a solicitação 
será indeferida, salvo nos casos de força maior, ou a critério do Cebraspe. 
1.9.2 O candidato que não solicitar atendimento especial no sistema eletrônico de inscrição e não 
especificar quais os recursos serão necessários para tal atendimento não terá a solicitação de 
atendimento especial deferida, ainda que faça o envio, via upload, da documentação prevista nos subitens 
8.4.9.1 a 8.4.9.6 do edital de abertura do concurso. Apenas o envio do laudo/documentação não é 
suficiente para a obtenção do atendimento especial.  
2 DA RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 3.10.3 DO EDITAL Nº 1 – TCE/RJ, DE 21 DE JANEIRO DE 2020 
2.1 O subitem 3.10.3 do Edital nº 1 – TCE/RJ, de 21 de janeiro de 2020, passa a ter a redação a seguir 
especificada. 
[...] 
3.10.3 Na data de sua convocação, o candidato deverá comprovar a prática profissional mínima de dois 
anos no desenvolvimento de atividade laborativa, mediante a apresentação de um dentre os seguintes 
documentos que serão submetidos à avaliação:  



a) exercício de atividade em empresa/instituição privada: cópia autenticada em cartório da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a página de identificação do trabalhador e a página que 
conste o registro do empregador que informe o período (com início e fim, se for o caso) acrescida de 
declaração do empregador com a descrição das atividades desenvolvidas para o cargo/emprego e a 
espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas;  
b) exercício de atividade em instituição pública: cópia autenticada em cartório de declaração/certidão de 
tempo de serviço que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, 
com a descrição das atividades desenvolvidas;  
c) exercício de atividade/serviço prestado como autônomo: cópia autenticada em cartório de contrato de 
prestação de serviços ou recibo de pagamento autônomo (RPA) acrescido de declaração do contratante 
que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado. 
d) certidões expedidas por cartórios ou secretarias de juízo, ou relação fornecida por serviço oficial 
uniformizado de controle de distribuição e andamento de, no mínimo, 5 (cinco) processos por ano, 
relacionando os feitos, com número e natureza em que o candidato teve ou tem atuação como patrono 
de parte; 
e) certidão de desempenho de funções de conciliador junto a tribunais judiciais, juizados especiais, varas 
especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, no mínimo por 16 (dezesseis) horas mensais 
e durante 1 (um) ano. 
[...] 
3 DAS NOVAS DATAS 
3.1 A relação provisória dos candidatos com a solicitação de isenção de taxa deferida será divulgada no 
endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_rj_20, na data provável de 11 de 
dezembro de 2020. 
3.2 As relações provisórias dos candidatos com a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa 
com deficiência, como candidato negro ou índio e como candidato hipossuficiente serão divulgadas no 
endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_rj_20, na data provável de 5 de janeiro 
de 2021.  
3.3 A relação provisória dos candidatos com a solicitação de atendimento especial deferida será divulgada 
no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_rj_20, na data provável de 5 de 
janeiro de 2021.  
3.4 O candidato que desejar interpor recurso contra as relações provisórias de que tratam os subitens 3.1, 
3.2 e 3.3 deste edital deverá observar os procedimentos disciplinados nas respectivas relações 
provisórias. 
3.5 Na data provável de 19 de janeiro de 2021, será divulgado na internet, no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_rj_20, edital que informará a disponibilização da consulta 
aos locais e aos horários de realização das provas. 
3.6 As provas objetivas terão a duração de 5 horas e serão aplicadas na data provável de 6 de fevereiro 
de 2021, no turno da tarde. 
3.7 A prova discursiva terá a duração de 4 horas e será aplicada na data provável de 7 de fevereiro de 
2021, no turno da manhã. 
3.7.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_rj_20, a partir das 19 horas (horário oficial de Brasília/DF) da 
data provável de 9 de fevereiro de 2021. 
3.7.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas 
objetivas disporá das 9 horas do dia 10 de fevereiro de 2021 às 18 horas do dia 11 de fevereiro de 2021 
(horário oficial de Brasília/DF) para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação desses 
gabaritos. 



3.8 O padrão preliminar de resposta da prova discursiva será divulgado no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_rj_20, a partir das 19 horas da data provável de 9 de 
fevereiro de 2021 (horário oficial de Brasília/DF). 
3.8.1 O candidato que desejar interpor recursos contra o padrão preliminar de resposta da prova 
discursiva disporá das 9 horas do dia 10 de fevereiro de 2021 às 18 horas do dia 11 de fevereiro de 2021 
(horário oficial de Brasília/DF) para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação do padrão, por 
meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_rj_20, e seguir as instruções ali contidas. 
3.9 O edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva será 
publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e divulgado no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_rj_20, na data provável de 5 de março de 2021. 
4 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
4.1 A solicitação de devolução de taxa de inscrição deverá ser realizada no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_rj_20, das 10 horas do dia 6 de janeiro de 2021 às 18 horas 
do dia 11 de janeiro de 2021, observado o horário oficial de Brasília/DF, devendo o candidato, para tanto, 
informar seu número de inscrição e senha de acesso, seu CPF, seus dados bancários e dados referentes à 
certificação.  
4.1.1 O Cebraspe não se responsabilizará por solicitação de devolução da taxa de inscrição não recebida 
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 
de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
4.2 O candidato que não possuir conta-corrente prestará as informações solicitadas no link constante do 
subitem 4.1 e deverá deixar em branco as informações relativas aos dados bancários.  
4.2.1 A devolução da taxa de inscrição dos candidatos que não possuem conta-corrente será 
disponibilizada para saque em qualquer agência do Banco Itaú, devendo o candidato dirigir-se ao caixa e 
apresentar seu CPF e seu documento de identidade. 
4.3 Não será devolvida taxa de inscrição em contas de terceiros.  
4.4 O prazo máximo para a devolução da taxa de inscrição será o dia 31 de março de 2021.  
4.5 O candidato que já tiver efetivado a inscrição e efetuado o pagamento do boleto bancário e que não 
solicitar a devolução da taxa de inscrição conforme subitem 3.1 deste edital será automaticamente 
considerado inscrito no concurso.  
4.6 A solicitação fora do prazo ou realizada de forma diversa do estabelecido neste edital será 
preliminarmente indeferida. 
 
 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso 


