
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNiCípIOS DO ESTADO DE GOIÁS _TCM/GO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL N"003/2012

o Presidente da Comissilo de Concurso, no uso de suas atril;uiçOes legais e
regimentais, e nos termos das Portarias n" 0512012 e n 4512012, toma públicos o
ACRÉSCIMO de item e a RETIFICAÇÃO dos itens e subitens abaixo relacionados, constantes
do E<I<t,,1n" 0001/2012, de 2310112012, que passam a ter a segulnle redação, permanecendo
in"lterados os demais Itens e subitens do mencionado alo

"111_DAS CONDiÇÕES GERAIS DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA:
( ...)
3.13 A avaliaç~o multiprofissional mencionada no subitem 3.11 n~o exime o candidato portador
de deficiência da obrigaçao de submeler-se aos exames de sa"de pré-admissiona'ls e
regulares para o mgresso no serviço público realizados pela junta médica oficial do Estado de
Goias."

"VIII _ DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
I...)
6.1.1. O horário de inicio das provas se", definido em cada sala de aplicaçao, após os
esclar~imentos necessános
l..)
8.2.1. Os portOes do local designado para a aplicaçao das provas serao fechados as 0711:45min
(perlodo da manha) e às 14n:45min (perlodo da larde), de acordo com a convocaçao referida
no item "8.1', nêo sendo, a partir de entao, permitida a entrada de qualquer candidato."

"ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PROVA 11_CONHECIMENTOS ESPEciFICOS:
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO _ ÁREA JURiDICA:
( .... )
DIREITO ADMINISTRATIVO,
( ...)
9 Processo Admmistrativo. Modalidades Princlpios Direitos e deveres, Processo
Admin,strat,vo Disciplinar. Lei Estadual 13.800101 •

"AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO -ÁREA INFORMÁTICA:
( ...)
FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1 Legislaç~o aplicllVel à contratação de bens e serviços de TI, Leis nO 8.66611993 e n"
1052012002: Decretos Federais n" 7 17412010, n" 355512000. n" 5.450/2005 " n" 3.93112001, -

"15.13 Legislação com entrada em vigor após a data de publicaçao deste edital, bem como
alteraçOes em dispositivos legais e normativos a ele posteriores nao serão objeto de avaliaçao
nas provas-

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNiCíPIOS, em Goiãnla. 17 de fevereiro de 2012,
=

NOR CRUVINEL DE OLIVEIRA,
sidente da Comissa<>
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