PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS DE
NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO
EDITAL N.º 10/2007 – TSE, DE 23 DE MARÇO DE 2007
A COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
(TSE)
torna
público
que
está
disponível
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tse2006, por meio de busca pelo CPF, o resultado final na avaliação
de títulos dos candidatos aos cargos de nível superior do Tribunal Superior Eleitoral, referente ao
concurso público para provimento de vagas em cargos efetivos de nível superior e de nível médio dos
quadros de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do Tribunal Regional Eleitoral do Acre
(TRE/AC), do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ), do Tribunal Regional Eleitoral de
Rondônia (TRE/RO) e do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE/RR).
Torna pública, ainda, a convocação para perícia médica dos candidatos aos cargos de nível
superior que se declararam portadores de deficiência, conforme a seguir especificado.
Torna público, por fim, que os candidatos aos cargos de nível superior já convocados
para a perícia médica por meio do Edital n.º 6/2007 – TSE, de 14 de fevereiro de 2007, e não
relacionados neste edital terão o resultado de sua perícia médica publicado no Diário Oficial da
União e divulgado na Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tse2006,
na data provável de 10 de abril de 2007, junto com o resultado dos demais candidatos ora
convocados.
1 Convocação para a perícia médica, na seguinte ordem: cidade, local data e horário de realização da
perícia médica, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
1.1 BRASÍLIA/DF
LOCAL: Hospital Universitário de Brasília (HUB) – SGAN 605, Avenida L2 Norte, Prédio das Pastilhas
Azuis, Asa Norte, Brasília/DF.
DATA: 1.º de abril de 2007.
Horário: 8 horas (horário oficial de Brasília/DF)
00081984, Ed Lyra Leal / 00004240, Ernesto Vasconcelos Carvalho / 00146224, Eveline Mesquita Lucas
/ 00018491, Fabio Renato Cruz Mendonca.
DATA: 1.º de abril de 2007.
Horário: 9 horas (horário oficial de Brasília/DF)
00131655, Henrique Santos Tomaz / 00107120, Ines Querubina Ribeiro do Amaral / 00037950, Jose
Elias de Oliveira / 00079587, Jose Teles da Silva Junior.
DATA: 1.º de abril de 2007.
Horário: 10 horas (horário oficial de Brasília/DF)
00077813, Madia da Silva e Sousa / 00137324, Marcio Rodrigues de Paiva / 00062840, Maria Antonia
Menezes de Sousa / 00004533, Marta Nogueira de Souza.
DATA: 1.º de abril de 2007.
Horário: 11 horas (horário oficial de Brasília/DF)
00093404, Milton Dias Furtado / 00140087, Oscar Zveiter Neto / 00013641, Ruy Silva Tavares de
Arruda / 00042307, Wellington Lima Caldeira.
1.2 RIO DE JANEIRO/RJ
LOCAL Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – UFRJ, Av. Brigadeiro Trompowisky s/n – Ilha
do Fundão, Departamento de Radiologia da Faculdade de Medicina, subsolo salas SS-N 23 e 25, Rio de
Janeiro/RJ
DATA: 1.º de abril de 2007.
Horário: 8 horas (horário local da cidade do Rio de Janeiro/RJ)
00090197, Alfranio de Freitas / 00089585, Elaine Cristina Lopes Mol / 00028782, Luis Carlos da Silva /
00169862, Mirian de Almeida Cassa.
DATA: 1.º de abril de 2007.
Horário: 9 horas (horário local da cidade do Rio de Janeiro/RJ)
00106375, Rafael Filgueiras Lemos / 00179185, Rodrigo Reis Cyrino / 00156613, Tatiana Sada Jordão /
00114899, Vania Maria de Mattos Julianelli.
2 DA PERÍCIA MÉDICA
2.1 A perícia médica avaliará o candidato como portador de deficiência ou não, bem como a
compatibilidade entre a deficiência apresentada e as atribuições do cargo.

2.2 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica com 30 minutos de antecedência, munidos de
laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), conforme especificado no Decreto
n.º 3.298/99 e suas alterações, bem como à provável causa da deficiência.
2.2.1 O referido laudo médico será retido pelo CESPE/UnB.
2.3 A não-observância do disposto no subitem 2.2 deste edital ou a constatação de que o candidato não foi
qualificado como portador de deficiência na perícia médica acarretará a perda do direito às vagas
reservadas aos candidatos em tais condições.
2.4 Caso seja verificado que o grau de deficiência é incapacitante para o cargo, o candidato será
eliminado do concurso.
2.5 As vagas definidas no subitem 3.1 do edital de abertura do concurso que não forem providas por falta
de candidatos portadores de deficiência, por reprovação no concurso público ou reprovação ou ausência
na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação.
2.6 No dia de realização da perícia médica, o candidato será identificado mediante a apresentação de
comprovante de inscrição, acompanhado do documento de identidade original e de laudo médico
original ou cópia autenticada.
2.7 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização da perícia
médica após o horário fixado para o seu início.
2.8 Não haverá segunda chamada para a realização da perícia médica. O não comparecimento nessas
fases implicará a eliminação automática do candidato.
2.9 Não será aplicada perícia médica, em hipótese alguma, fora do espaço físico, da data e dos horários
predeterminados neste edital.
2.10 No dia de realização da perícia médica não será permitida a entrada de candidatos portando armas
e/ou aparelhos eletrônicos.
3 DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 As respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação de títulos estarão à
disposição dos candidatos a partir do dia 30 de março de 2007, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/ tse2006.
3.2 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de outros fatores, de
responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização das respostas aos recursos.
3.3 O resultado final na perícia médica e o resultado final no concurso público para os cargos de nível
superior serão publicados no Diário Oficial da União e divulgados no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tse2006 na data provável de 10 de abril de 2007.

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO
KÁTIA PEREIRA BESSA
ZÉLIA OLIVEIRA DE MIRANDA
Presidente da Comissão
ÉLVIA CARIBÉ VILHENA E SOUSA

