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EDITAL Nº 05/2009 - TCM/GO - CONCURSO PÚBLICO 

 

 

Para DESCONSIDERAÇÃO dos 

critérios de correção da prova discursiva 

alusivos à originalidade e criatividade. 

 

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS,  
 
Considerando denúncia apresentada por candidato, à Comissão do Concurso, de que 

dentre os critérios de avaliação da prova subjetiva a Banca Examinadora adotou os itens 

originalidade e criatividade; 

 

Considerando que o Edital de abertura do certame (nº 001/2009) previu que a prova 

discursiva seria avaliada por meio dos seguintes critérios: 

 

“a) O conhecimento específico e legislação aplicada ao TCM, correspondendo a 

70% (setenta por cento) do valor da pontuação da prova; 

b) A apresentação textual, a estrutura textual, o desenvolvimento do tema, a 

ortografia e a gramática, correspondendo a 30% (trinta por cento) do valor da 

pontuação da prova.” 

 

Considerando que a adoção dos critérios originalidade e criatividade, para a 

avaliação do conhecimento dos temas objeto das provas discursivas, fere frontalmente o 

mencionado edital; 

 

Considerando, ademais, que a adoção dos referidos critérios apresenta-se 

inadequada pelo caráter técnico das provas, e inviabiliza, até mesmo, a interposição de recursos 

pelos candidatos, já que o desenvolvimento de temas técnicos na área do controle externo não 

dá azo a tais avaliações de cunho subjetivo e impreciso, desatendendo, assim, ao princípio 

constitucional do contraditório e da ampla defesa; 

 

Considerando, ad fortiori, que aos critérios de originalidade e criatividade, 
somados, foi atribuída pontuação superior à atribuída para o critério de conhecimento dos 
temas das provas, ou seja, ao seu conteúdo programático, o que se apresenta absolutamente 

despropositado;  

 

Considerando, por último, que tal atitude por parte da empresa realizadora do 

concurso merece a reprovação e repúdio deste TCM/GO, 

 

RESOLVE  
 

1º) DETERMINAR à empresa Hilda Ferreira de Moura – ME que desconsidere, no 

cálculo das notas das provas discursivas, a pontuação atribuída em razão dos itens 

originalidade e criatividade. 

 

2º) O valor máximo previsto para o critério de correção alusivo à adequação ao 
tema passa para 1,75, sendo os demais pontos alterados, mantendo-se a proporção original 

entre eles, da seguinte forma: 
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a) 0,75 -------- 1,75 

b) 0,60 -------- 1,40 

c) 0,50 -------- 1,17     

d) 0,40 -------- 0,93     

e) 0,30 -------- 0,70 

 

 

Goiânia/GO, 17 de agosto de 2009. 

 

 

 

 

Conselheira Maria Teresa F. Garrido 
Presidente da Comissão do Concurso Público 

Conselheiro Paulo Ernani Miranda Ortegal 
Presidente em exercício do TCM/GO 

 


