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EDITAL Nº 08/2009 - TCM/GO - CONCURSO PÚBLICO 
 

Para ELIMINAÇÃO de candidatos, em razão do 
descumprimento do item 4.3, título III,  constante 
do Edital nº 01/2009 – TCM/GO, bem como do item 
14 do Edital nº 07/2009 –TCM/GO, relativamente à 
investigação social. 

 
O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS torna público 

o que se segue: 
 
1. Relação dos candidatos eliminados do certame, na seguinte ordem: número de inscrição e 
nome do candidato em ordem alfabética, conforme Anexo I (Motorista), Anexo II (Técnico 
Administrativo) e Anexo III (Analistas de Controle Externo – Nível Superior). 
 
2. DOS RECURSOS 
 
2.1 Os candidatos poderão interpor recurso contra a relação de eliminação, do dia 20 de outubro 
de 2009 ao dia 27 de outubro de 2009, por meio do formulário de recurso (anexo III do Edital nº 
01/2009), na sede do Tribunal de Contas, na rua 68, nº 727, Centro, Goiânia-GO, ou por e-mail, 
encaminhado ao endereço eletrônico mtereza@tcm.go.gov.br . 
 
2.1.1 O recurso deverá ser apresentado de forma objetiva e clara, e a fundamentação 
devidamente comprovada. 
 
2.2 Recurso cujo teor desrespeite a Comissão do Concurso, a Banca Examinadora e/ou o 
TCM/GO será liminarmente indeferido. 
 
2.3 O TCM/GO não se responsabilizará por prejuízos advindos de problemas de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como de outros fatores de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a interposição de 
recurso via e-mail. 
 
2.3 Não será aceito recurso via postal, via fax ou, ainda, fora do prazo. 
 
3 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
3.1 A relação nominal dos candidatos ora eliminados estará disponibilizada na internet, nos 
endereços www.msconcursos.com.br e www.tcm.go.gov.br, e na sede do TCM/GO, rua 68 nº 727 
- Centro. 
 
3.2 O presente Edital será publicado no Diário Oficial do Estado e em Jornal de grande circulação 
no dia 22 de outubro de 2009 e divulgado na Internet, nos endereços www.msconcursos.com.br e 
www.tcm.go.gov.br, na data de 20 de outubro de 2009. 
 

Goiânia/GO, 20 de outubro de 2009. 
 
 
 
 

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

 

Conselheiro Walter José Rodrigues 
Presidente do TCM/GO 

 


