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CONVOCAÇÃO PARA PROVA ORAL 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – ALERJ, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, torna pública a convocação para a PROVA ORAL para Concurso Público 

destinado ao preenchimento de 04 (quatro) vagas para ingresso na Carreira de Procurador da ALERJ, para 

compor o Quadro de Pessoal da ALERJ, considerando os dispositivos da Constituição Federal vigente, 

mediante as normas contidas no presente Edital. 

 
1. DA CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ORAL 
1.1 A relação de candidatos que realizará a prova oral, conforme o subitem 11. 1 do Edital nº 1, de 06 de 

setembro de 2016, é a que consta do Anexo I do presente Edital, figurando na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.  

 

2. DA PROVA ORAL 
2.1 A Prova Oral, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada em dois turnos no dia 25 de agosto 

de 2017, na Fundação Getulio Vargas, situada na Rua Candelária, n. 06. - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 
CEP 20091-020.  
2.1.1 O 1º turno de provas orais terá início às 8h00min (horário oficial de Brasília/DF). 
2.1.2 O 2º turno de provas orais terá início às 14h00min (horário oficial de Brasília/DF).  

2.2 Os candidatos deverão se apresentar à Comissão Examinadora 30 (trinta) minutos antes do início da 
realização das provas orais, respeitando o turno para o qual foram convocados, conforme Anexo I, 
permanecendo isolados e incomunicáveis, em local adequado, até a chamada para a respectiva prova. 

2.2.1 O acesso dos candidatos ao local de prova será interrompido pontualmente às 8h00min 
(horário oficial de Brasília/DF), para o 1º turno; e às 14h00min, para o 2º turno, sendo 
atribuída nota 0 (zero), restando automaticamente eliminado do certame o candidato que não 
comparecer no local no horário estipulado. 

2.2.2 É proibida a entrada no prédio da FGV com bermudas. 
2.2.3 Será exigido documento de identificação do candidato ou qualquer interessado na entrada   do 

prédio da FGV Candelária.  
2.2.4 Os candidatos estão autorizados a levar lanche para a sala de espera. Recomenda-se que sejam 

alimentos leves e, em caso de potes, é preciso que os mesmos sejam transparentes. 
2.2.5 Serão disponibilizados lanches na sala de espera dos candidatos durante todo o período da 

Prova Oral (lanche da manhã e lanche da tarde). 

2.3 Em cada prova oral, perante cada uma das 3 (três) Bancas, o candidato será arguido sobre qualquer 
ponto do conteúdo programático constante no Anexo I do Edital nº 1, de 06 de setembro de 2016, por 
tempo não superior a 15 (quinze) minutos. 

2.3.1 Serão cobrados nas Provas Orais os conteúdos programáticos dispostos na etapa da Prova 
Escrita Discursiva. 

2.4 As provas orais serão públicas, poderão ser gravadas por qualquer interessado e serão registradas em 
gravação de áudio ou por qualquer outro meio que possibilite a sua posterior reprodução. 
2.4.1 Os interessados que desejarem assistir a execução da prova oral estão sujeitos ao limite de 

lugares disponíveis nas salas de arguição.  
2.4.2 Os interessados poderão ser retirados das salas de arguição se houver tentativa de 

comunicação com qualquer pessoa, ou perturbarem a ordem da sala. 
2.5 Os candidatos serão arguidos em ordem alfabética.  
2.6 Os candidatos serão encaminhados para a sala de espera e aguardarão o seu momento de arguição. 

2.6.1 É proibida a utilização de celular e de qualquer material de estudo na sala de espera.  
2.6.2 Os candidatos que estiverem aguardando o momento de sua chamada para Prova Oral, não 
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poderão se retirar da sala de espera. 
2.6.3 Qualquer utilização de material proibido acarretará a eliminação do candidato. 
2.6.4 Os candidatos que tiverem concluído as Provas Orais poderão assistir a arguição dos demais 

candidatos, respeitados os critérios dos subitens 2.4, 2.4.1 e 2.4.2. 
2.7 Durante a arguição, o candidato somente poderá consultar material fornecido pelo respectivo 

examinador.  
2.8 Cada membro da Banca Examinadora atribuirá ao candidato em cada disciplina uma nota, de 0 (zero) 

a 100 (cem), em número inteiro, lançando-a, sem assinatura, em folha contendo exclusivamente a 
identificação do Concurso e o nome do candidato. 

2.8.1 Apenas dois membros da Banca Examinadora atribuirão nota a cada candidato em cada 

disciplina, sendo permitido, caso haja mais de dois membros presentes, que os demais 

também formulem questões. 

2.8.2 Dobradas as folhas com as notas, estas serão colocadas em sobrecarta assinalada com o nome 
e o número de inscrição do candidato. Fechada a sobrecarta, o candidato e um dos membros 
da Banca lançarão sobre o fecho suas assinaturas ou rubricas.  

2.9 Terminadas todas as Provas Orais, as sobrecartas referentes a cada candidato serão abertas, em data 
previamente anunciada. 
2.9.3 Verificada a integridade das sobrecartas, serão abertas todas aquelas referentes ao candidato 

e delas retiradas as folhas onde foram lançadas as notas.  

2.9.4 A cada candidato será atribuída uma nota global pelo conjunto de suas Provas Orais, não 

sendo apurados resultados parciais, relativos a cada uma das matérias.  

2.9.5 A nota global será a média aritmética das notas dadas pelos examinadores.  

2.9.6 Será eliminado o candidato que obtiver, em qualquer das disciplinas previstas para as Provas 

Orais no Anexo do Edital nº 1, nota zero. 

2.9.7 O resultado das Provas Orais será publicado da seguinte forma: número de inscrição, nome e 

nota global dos aprovados. 

2.10 Não caberá recurso das notas atribuídas nas Provas Orais. 

2.11 As Provas Orais avaliarão o domínio do conhecimento, a adequação da linguagem, a articulação do 

raciocínio e a capacidade de argumentação do candidato. 

2.12 Será considerado habilitado nas provas orais o candidato que alcançar, em cada uma das 3 (três) 

Provas Orais, nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos, como resultado da média aritmética das 

notas atribuídas pelos respectivos examinadores, ressalvado o disposto no subitem 2.9.4. 

   

Rio de Janeiro/RJ, 15 de agosto de 2017. 

 

JORGE PICCIANI 

Presidente Deputado Estadual  

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 
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ANEXO I – Relação de candidatos convocados para a realização da Prova Oral 
 
 
1º TURNO – das 8h00min às 12h00min 
 

Inscrição Nome Horário de chegada 

715004242 Caio Watkins 07h30min 

715005202 Camila Rodrigues Pinheiro Nunes 07h30min 

715001666 Dante Silva Tomaz 07h30min 

715003674 Edson Roberto Celleghim 07h30min 

715003744 Isabella Vieira Do Nascimento 07h30min 

715005823 José Joaquim De Oliveira Ramos 07h30min 

715003380 Juarez Ferreira Da Silva 07h30min 

715004195 Julia Fernandes Caldas 07h30min 

715001243 Júlio Domingues Santos 07h30min 

715002078 Leonardo Silveira Antoun Netto 07h30min 

715001850 Livia Dos Santos Sena 07h30min 

715001729 Lucas Muniz Barbosa 07h30min 

 
 
2º TURNO – das 14h00min às 18h00min 

 

Inscrição Nome Horário de chegada 

715003224 Lucas Soares De Oliveira 13h30min 

715002870 Luciano Silva 13h30min 

715003409 Marina Silva Fonseca 13h30min 

715000610 Oziel Gomes Viana Junior 13h30min 

715001242 Paola Goulart De Souza 13h30min 

715000590 Pierre Oliveira Batista 13h30min 

715005820 Talita Leixas Rangel 13h30min 

715001621 Thamar De Simone Cavalieri Freitas 13h30min 

715002521 Thiago Bittencourt Alves Rosadas 13h30min 

715004012 Thiago De Mattos Cardozo 13h30min 

715000673 Yuri Alexander Nogueira Gomes Nascimento 13h30min 

 
 


