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EDITAL Nº 03/2022, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS 

 

RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS E CONVOCAÇÃO PARA SORTEIO PÚBLICO PARA DESEMPATE DE NOTAS 

 

O Presidente da Comissão do Concurso Público do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, regido pelo Edital de Abertura nº 01/2022, 
de 18 de julho de 2022, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 161, de 13 de junho de 2022, torna público o resultado final 
das provas objetivas e realiza a CONVOCAÇÃO para sorteio público para desempate de notas. 

 

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O resultado final das provas objetivas do Edital nº 01/2022, de 18 de julho de 2022, foi publicado nesta data (30/11/2022), nos 
endereços eletrônicos da COPEVE/UFAL e da FUNDEPES, na página de acompanhamento do concurso público, conforme calendário 
do Anexo III do citado Edital.  

1.2 A composição da Nota Final correspondente ao certame foi calculada com base no regulamentado nos subitens 9.2 e 10.2 do Edital 
nº 01/2022. 

1.3 O resultado publicado a que se refere o subitem 1.1 foi publicado por ordem de classificação, observando-se os critérios de desempate 
estabelecidos no subitem 10.3 do Edital nº 01/2022.  

1.4 Após a aplicação de todos os critérios de desempate estabelecidos no subitem 10.3 do Edital nº 01/2022, em relação ao cargo de 
Agente de Controle Externo/ Ciências Contábeis (Código 02), persistiram empates nas classificações 16ª, 43ª, 54ª, 87ª, 97ª e 118ª 
da listagem geral, dos candidatos abaixo relacionados, conforme encontra-se discriminado no resultado final publicado. 

INSCRIÇÃO CANDIDATO(A) CLASSIFICAÇÃO 

1721883 LUANNA CAMILLA FERNANDES ALVES 16 

1718697 CAMILA OLIVEIRA URSULINO 16 

1717743 ANDERSON LUIS DE LIMA SALLES 43 

1719203 EMANUEL LUCAS MATIAS DE AGUIAR 43 

1718089 FRANCISCO BATISTA DE LIMA 54 

1718159 SAMUEL DE ALMEIDA AGUIAR BATISTA 54 

1719926 LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR 87 

1721911 OLÍVIO PESSOA DE VASCONCELOS NETO 87 

1721985 JOAO ALDERI RODRIGUES JUNIOR 97 

1721452 CARLOS WERLEY SANTOS BARBOSA 97 

1719119 DANILO SACRAMENTO DE OLIVEIRA 97 

1718066 LEONARDO LOPES GAMA 118 

1722288 JOÃO CORREIA LIRA NETTO 118 

 

1.5 Diante dos empates discriminados no subitem 1.4, e, de modo a ser publicado o resultado definitivo do concurso público contendo a 
classificação definitiva de todos os candidatos e cargos, convocamos os candidatos elencados na tabela do subitem 1.4 para sorteio 
público para o desempate de notas, nos termos do item 2 deste Edital. 

 

2 SORTEIO PÚBLICO PARA DESEMPATE DE NOTAS 

2.1 Ficam convocados os candidatos elencados na tabela do subitem 1.4 para o sorteio público, que será realizado com o intuito de promover 
o desempate das notas finais, de modo a possibilitar a classificação definitiva e a publicação do resultado definitivo do concurso público. 

2.2 O sorteio público será realizado no dia 05/12/2022, no Auditório do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas – TCE/AL, situado na Av. 
Fernandes Lima, 1047 - Farol, Maceió – AL, sendo promovido pelas instituições organizadoras do certame: Fundação Universitária de 
Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa – FUNDEPES e Núcleo Executivo de Processos Seletivos da Universidade Federal de Alagoas – 
COPEVE/UFAL.  
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2.3 A Comissão do Concurso Público, instituída pela Portaria nº 161, de 13 de junho de 2022, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal 
de Contas do Estado de Alagoas em edição do dia 14 de junho de 2022, poderá participar da sessão pública, exclusivamente em caráter 
fiscalizatório. 

2.4 Poderão ter acesso ao recinto em que será realizado o sorteio público exclusivamente os candidatos convocados na tabela do subitem 1.4 
deste Edital, devendo se apresentar no local com documento de identidade, nos termos do subitem 2.4, no horário compreendido entre às 9h00 
e às 9h30.  

2.5 Serão considerados documentos de identidade: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, 
pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de 
identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de identidade, como, por 
exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; Cartão 
de Identificação do Trabalhador – CIT, expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego; bem como Carteira Nacional de Habilitação (com 
fotografia, na forma da Lei Federal nº 9.503/1997). 

2.6 A sessão pública para realização do sorteio iniciar-se-á às 9h45, não podendo ingressar no local candidatos que cheguem ao local após o 
horário indicado no subitem 2.4. 

2.7 Após adentrar no recinto para a sessão pública, somente poderão retirar-se do local, após a conclusão do sorteio de todas as classificações 
indicadas na tabela do subitem 1.4. 

2.8 O comparecimento dos candidatos convocados para acompanhamento do sorteio público é facultativo, não podendo o candidato que não 
comparecer alegar desconhecimento ou apresentar quaisquer questionamentos acerca da etapa. 

2.9 O sorteio público será integralmente gravado pela TV Cidadã do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas pelo canal do Youtube da TV 
Cidadã (https://www.youtube.com/@TVCidadaAlagoas). 

2.10 Para realização do sorteio público, será seguida a ordem de classificações indicadas na tabela do subitem 1.4, a ver: 16ª, 43ª, 54ª, 87ª, 
97ª e 118ª da listagem geral, respectivamente. 

2.11 Os nomes dos candidatos empatados serão sorteados por ordem de classificação, sendo o primeiro nome sorteado o que obterá a primeira 
classificação e assim sucessivamente. 

2.12 O sorteio será realizado na presença dos candidatos que estiverem presentes na sessão pública, sendo as tarjetas com os nomes dos 
candidatos exibidos e evidenciados, antes e após o sorteio de cada classificação, de modo a tornar o processo transparente. 

2.13 Será redigida uma Ata do sorteio público, na qual serão registrados os sorteios realizados e as classificações definitivas. Na Ata serão 
colhidas as assinaturas de representantes das instituições organizadoras do concurso e da Comissão do Concurso e de 2 (dois) candidatos que 
estejam presentes na sessão. 

2.14 Todos os candidatos que estiverem presentes na sessão pública e que acompanharem a sessão deverão assinar a lista de presença 
disponibilizada pelas instituições organizadoras. 

2.15 Durante a sessão pública não será permitido que os candidatos ou outros presentes efetuem registro fotográfico, de filmagem ou de áudio. 
Os registros de imagem e áudio serão realizados exclusivamente nos termos do subitem 2.9, e permanecerão disponíveis para visualização 
posterior, caso necessário, no canal do Youtube da TV Cidadã (https://www.youtube.com/@TVCidadaAlagoas). 

2.16 O aparelho celular do candidato permanecerá desligado, sem bateria e guardado no chão, embaixo da banca/carteira, em embalagem de 
segurança a ser fornecida pela COPEVE/UFAL, até a saída do candidato da sessão pública. 

2.17 Não será permitido, em nenhuma hipótese, o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas na sessão pública, assim como não será 
permitido o ingresso de outros candidatos que não tenham sido convocados para o sorteio. 

 

3 RESULTADO DEFINITIVO DO CONCURSO PÚBLICO 

3.1 O resultado definitivo do concurso público, com a classificação definitiva para todos os cargos, será publicado no dia 07/12/2022 nos 
endereços eletrônicos da COPEVE/UFAL e da FUNDEPES. 

3.2 Não caberá recurso contra o sorteio público, bem como contra o resultado definitivo do concurso indicado no subitem 3.1.  

3.3 Mediante a publicação do resultado definitivo indicado no subitem 3.1, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, procederá a homologação 
do resultado definitivo do concurso, mediante ato do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no Diário Oficial 
Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. 

Maceió - AL, 30 de novembro de 2022.  

 

Fernando Ribeiro Toledo  
Presidente da Comissão  

Concurso Público Tribunal de Contas do Estado de Alagoas 
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ANEXO I 

 

CALENDÁRIO EDITAL Nº 03/2022, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 

 

EVENTO DATAS PREVISTAS 

Publicação do resultado final do concurso público e do edital de convocação para sorteio público para 
desempate de notas 

30/11/2022 

Sorteio público para desempate de notas 05/12/2022 

Publicação do resultado definitivo do concurso público, contendo classificação definitiva para todos os 
cargos 

07/12/2022 

 

 


