
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS 
CONCURSO PÚBLICO – nº 03/2014 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REPRODUÇÃO DO ÁUDIO DA PROVA 
ORAL 

 
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 
GOIÁS, tendo em vista o que consta do Edital nº 03/2014 de Abertura de Inscrições para 
provimento de cargo de Auditor (Conselheiro Substituto), publicado no Diário Oficial 
de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás de 21/11/2014, 
RESOLVE: 
 

 

I. Tornar público que a audição da gravação da Prova Oral será realizada na Escola 
de Contas do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS 
localizado à Rua 68, nº 727 – Centro, Goiânia – Goiás, no dia 10/04/2018, nos horários 
indicados nas tabelas do item II, conforme as seguintes instruções:  
 

a) A reprodução da gravação da Prova Oral será permitida somente ao respectivo 
candidato solicitante, na data e horário de sua convocação, mediante 
apresentação de documento original de identidade que bem o identifique, 
conforme item 8 do Capítulo VI do edital de abertura de inscrições.  

b) Não será permitida, em hipótese alguma, reprodução da gravação por meio de 
procuração.  

c) Serão fornecidos fones de ouvido, papel e caneta para anotações durante a 
reprodução da gravação.  

d) Na sala de audição não será permitida a utilização de qualquer tipo de 
equipamento eletrônico, objetos estes que deverão ser entregues à fiscalização, 
para acondicionamento e lacre próprios.  

e) Não será autorizada a cópia da gravação em hipótese alguma.  
f) Encerrada a reprodução da gravação, o candidato deverá indicar ao fiscal, 

retirando o fone de ouvido, quando então, deverá sair do local.  
g) Não será admitida troca de data/horário de reprodução da gravação, seja qual 

for o motivo alegado.  
 
II. Data e horário da reprodução do áudio.  
O candidato deverá comparecer com 15 minutos de antecedência ao horário da 
reprodução da gravação.  
 

TURMA HORÁRIO NDEF Candidato 

turma 1 9 horas 0006250j SAVIO LUIZ PEREIRA NASCIMENTO 
 

TURMA HORÁRIO NDEF Candidato 

turma 2 9h30 
0006115d DEUZENI MACHADO DA SILVA 

0006221c MAXWELL GOUVEIA LIMA 
 

TURMA HORÁRIO NDEF Candidato 

turma 3 10h30 
0006230d PEDRO HENRIQUE BASTOS 

0006252c SERGIO RAMALHO DANTAS VARELLA 

 
III. Informar que os recursos decorrentes desta etapa deverão ser interpostos no prazo 
de 2 (dois) dias úteis subsequentes à reprodução do áudio, exclusivamente por meio do 
site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), nos termos do Capítulo 



XIII, alínea “h” do item 1 do Edital de Abertura, exclusivamente por meio do site da 
Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções 
constantes na página do Concurso Público. 
 
 
 

Goiânia, 09 de abril de 2018 


