
 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS - TCM/GO 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL Nº 002/2012 
 

O Presidente da Comissão de Concurso, Conselheiro Jossivani de Oliveira, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais e nos termos da Portaria n.º 05/2012, torna pública a 
RETIFICAÇÃO dos itens e subitens abaixo relacionados constantes do Edital n.º 0001/2012, de 
23/01/2012, que passam a ter a seguinte redação, permanecendo inalterados os demais itens 
e subitens do mencionado ato: 

II – DAS INSCRIÇÕES 
(...) 
2.21. O candidato portador de deficiência deverá observar e cumprir integralmente, 

quando da sua inscrição, o disposto no Capítulo III deste Edital.  
(...)  
2.29. A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, 

devidamente acompanhado dos documentos relacionados no Decreto nº 6.593, de 2 de 
outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União, de 3 de outubro de 2008, pessoalmente 
ou por procuração (não há necessidade de reconhecimento de firma), das 8 às 12 horas e de 
14 às 17 horas, no período de 23 de janeiro a 3 de fevereiro de 2012, na sede do INSTITUTO 
CIDADES, situado na Rua 03, nº 800, Quadra C 06, Lotes 73/75, Setor Oeste, Edifício Office 
Tower, Sala 112, CEP: 74.115- 050 Goiânia/GO.  

(…)  
VII – DAS PROVAS 
PROVA II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGOS PROVAS Número 
de 

Questões 

PESO TOTAL Caráter 

Analista 
Administrativo 

Direito Constitucional 
Direito Administrativo 
Administração Pública 
Administração Financeira 
e Orçamentária 
 
TOTAIS 

7 
8 

10 
15 

 
 

40 

2,5 17,5 
20 
25 

37,5 
 
 

100,00 

Eliminatório e 
Classificatório 
Mínimo de 60% 
Observados 
subitens 7.3 a 
7.6 e 13.4, 
deste edital 

 
VIII – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 

8. As provas serão realizadas em Goiânia, com duração de 05 (cinco) horas para os 
cargos de Nível Superior e de 04 (quatro) horas para os cargos de Nível Médio, com data 
PREVISTA para: 

 

DATA CARGOS  PERÍODOS 

 

 
 

 

 
 
 
01/ 04 / 2012  

 
Técnico Administrativo 
Analista Administrativo 

 

 
Manhã 
(8:00 h) 

 

 
Todos os cargos de Nível Superior, 

exceto Analista Administrativo 
 

 
Tarde 

(15:00 h) 
 

 
 (…) 

8.5. Excetuada a situação prevista no item 4.5 do Capítulo IV, não será permitida a 
permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização das provas, 
podendo ocasionar inclusive a exclusão do candidato no Concurso. 

(...) 
8.11. Será excluído do Concurso o candidato que:  



 

(...) 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto na “alínea b” do 

item 8.2. deste Capítulo; 
(...) 
9.8. A saída da sala de provas somente será permitida depois de transcorrido o tempo 

de duas horas depois do início das provas (apontado em sua sala de prova) e entregando, 
obrigatoriamente, ao fiscal de sala, a sua Folha de Respostas e os Cadernos de Questões das 
provas Objetiva e Discursiva ou Redação. 

(...)  
11.1.2 O candidato que não tiver a sua prova discursiva (prova de redação) corrigida na 

forma do subitem anterior será automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no 
concurso. 

(...) 
11.2.2 O candidato que não tiver a sua prova discursiva corrigida na forma do subitem 

anterior será automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso. 
(...) 
XII – DOS RECURSOS 
12. O prazo para interposição de recurso será sempre de 2 (dois) dias úteis, contados 

da data de divulgação ou do fato que lhe deu origem, e a interposição se dará no site do 
INSTITUTO CIDADES, dirigido única e exclusivamente ao Presidente da Comissão Especial do 
Concurso. 

(...) 

  
XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
(...) 
Goiânia (GO), aos 23 de janeiro de 2012.  
(...) 
ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
(...) 
PROVA II - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
(...) 
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA CONTROLE EXTERNO 
(...)  
AUDITORIA GOVERNAMENTAL 
Auditoria interna e externa: auditoria governamental segundo a INTOSAI (International 
Organization of Supreme Audit Institutions). 2. Controles internos segundo o COSO (Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). 3. Normas internacionais para o 
exercício profissional da auditoria; normas da INTOSAI: código de ética e padrões de auditoria. 
4. Normas de auditoria governamental (NAG) aplicáveis ao controle externo. 5. Tipos de 
auditoria. 6. Equipes de auditoria. 7. Documentos de auditoria. 8. Planejamento de auditoria. 9. 
Execução de auditorias. 10. Relatório de auditoria. 11. Monitoramento de auditorias. 12. 
Amostragem estatística em auditoria. 13. Procedimentos em processos de tomadas e 
prestações de contas. 
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA INFORMÁTICA 
(...) 
FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
(...) 
2. Atos normativos do MPOG/SLTI: Instruções Normativas nº 2/2008 e nº 4/2010.  
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia 25 de janeiro de 2012. 

 
 

Conselheiro JOSSIVANI DE OLIVEIRA 
Presidente da Comissão  


