
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS 

CONCURSO PÚBLICO – nº 03/2014 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA ORAL 
 
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 
GOIÁS, tendo em vista o que consta no Capítulo X 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 e Edital de Divulgação do Resultado Definitivo da Terceira Etapa, 
CONVOCAM para a Prova Oral os candidatos habilitados na Terceira Etapa, conforme 
critérios estabelecidos no Capítulo IX, do Edital de Abertura de Inscrições, de acordo 
com as seguintes orientações: 
 
 
I. LOCAL E DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA ORAL 

1. A Prova Oral realizar-se-á no TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DE GOÍAS, localizado à Rua 68, nº 727 – Centro, Goiânia – Goiás, no dia 
15 de abril de 2016. 

2. Os horários de arguição foram sorteados em sessão pública e estão relacionados no 
Anexo I da presente publicação, nas informações constantes do Cartão Informativo 
enviado por e-mail e no site www.concursosfcc.com.br, da Fundação Carlos Chagas. 

2.1. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. Ao candidato só será 
permitida a realização da prova na data, local e horário estabelecidos no Edital 
de Convocação, nas informações encaminhadas ao candidato via e-mail e no 
site www.concursosfcc.com.br. Será eliminado do concurso o candidato que não 
comparecer no local, dia e horário indicados. 

2.2. Os candidatos deverão comparecer no horário de apresentação da turma para 
identificação, sorteio de pontos e demais instruções da Coordenação, 
independentemente do seu horário de arguição. 

 
II. PROVA ORAL PARA O CARGO DE AUDITOR (SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO) 

1. Os candidatos não convocados para a Prova Oral estão excluídos do concurso. 

2. Somente será admitido à Prova Oral o candidato que apresentar documento 
conforme especificado no Capítulo VI do Edital nº 03/2014 de Abertura de 
Inscrições.  

3. As provas orais serão gravadas em sistema de áudio, identificadas e armazenadas 
para posterior reprodução. Não será fornecida, em hipótese alguma, cópia e/ou 
transcrição desse material. 

4. Durante a prova não será permitida nenhuma espécie de consulta, nem a utilização 
de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.   

4.1 Qualquer tipo ou tentativa de comunicação ensejará a eliminação do candidato 
do concurso. 

5. Os candidatos não poderão utilizar ou portar quaisquer aparelhos eletro/eletrônicos, 
inclusive celulares, máquinas fotográficas, gravadores, filmadoras etc., objetos 
estes que deverão ser entregues à fiscalização do concurso, para serem 
acondicionados e lacrados.  

6. A Prova Oral, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na arguição dos 
candidatos a ela admitidos, pelos membros da Banca Examinadora, sobre qualquer 
dos pontos listados abaixo, conforme programas apresentados no Anexo I do Edital 
de Abertura de Inscrições: 

a) Direito Administrativo 
b) Controle Externo 

http://www.concursosfcc.com.br/
http://www.concursosfcc.com.br/


c) Direito Financeiro e Tributário 
d) Orçamento Público 
e) Contabilidade Geral e Público 
f) Normas de Auditoria Governamental 

 

7. Para tanto, antes da arguição, o candidato sorteará o número do ponto a ser 
arguido pela Banca Examinadora. O candidato não terá conhecimento do ponto até 
a arguição da Banca. O sorteio será com reposição dos pontos. 

8. O candidato individualmente será arguido por quatro membros da Banca 
Examinadora, em sessão pública, por aproximadamente 30 minutos sobre assuntos 
constantes do ponto sorteado. 

9. A arguição do candidato versará sobre conhecimento técnico acerca dos temas 
relacionados ao ponto sorteado, cumprindo à Banca Examinadora avaliar-lhe o 
domínio do conhecimento jurídico, a adequação da linguagem, a articulação do 
raciocínio, a capacidade de argumentação e o uso correto do vernáculo. 

10. Cada Examinador atribuirá, para cada candidato, nota de 0 (zero) a 100 (cem). As 
notas serão consignadas em cédula assinada e colocada em envelope lacrado até a 
data da apuração das notas. 

11. Serão considerados aprovados na Quarta Fase os candidatos que tiverem média 
igual ou superior a 60 (sessenta). 

12. Considerando o Princípio da Isonomia, os candidatos convocados para a Prova Oral 
não poderão assistir ao exame dos demais. 

13. O candidato não habilitado será excluído do Concurso. 

  
III. INFORMAÇÕES GERAIS 

1. As provas orais serão realizadas em sessão pública, entretanto, os lugares estarão 
limitados ao espaço disponível. 

2. As pessoas interessadas em compor a assistência das Provas Orais deverão se 
apresentar à Coordenação do Concurso, que funcionará no local de realização das 
provas, com a antecedência necessária, e observar as orientações dadas pela 
Coordenação. 

3. Não será permitido ao público utilizar máquinas fotográficas, celulares, gravadores, 
nem realizar quaisquer anotações relacionadas à prova. 

4. O ingresso da assistência ao ambiente de prova deverá ocorrer, antes do início da 
arguição dos candidatos, segundo orientação da Coordenação do concurso, e a 
saída da assistência não deverá ocorrer durante a arguição dos candidatos.  

5. Durante a arguição dos candidatos não será permitida qualquer forma de 
comunicação ou de manifestação da assistência. 

 

IV. PREVISÃO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

1. O resultado da Prova Oral, de acordo com o Capítulo X do Edital de Abertura de 
Inscrições, será divulgado no dia 27/04/2016, por meio de publicação no Diário 
Oficial de Contas do TCM-GO.  

2. Nos dias 28 e 29/04, os candidatos interessados em ter acesso à gravação de sua 
prova, poderão solicitar a audição, por meio do site da Fundação Carlos Chagas.  

2.1 Nos dois dias seguintes a audição da prova, os candidatos poderão interpor 
recurso, de acordo com o item 12 do Capítulo X do Edital de Abertura de 
Inscrições. 

2.2 A data e horário para audição da prova oral serão divulgadas oportunamente.  
 

Goiânia/GO, 07 de abril de 2016. 

  



ANEXO I 

DATA E HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO PARA A PROVA ORAL 
 
Data: 15/04/2016 às 07h30 (HORÁRIO LOCAL) 

Número Nome Documento 

0006190g LAECIO GUEDES DO AMARAL 0000000797238964 

0006192k LEAO MALDONADO 0000000000499315 

0006213d MARCOS DANIEL COLARES BARROCAS 0000090004009652 

0006040j ALEX PEREIRA MENEZES 0000000001070402 

     4 candidato(s) neste local de prova 
  
 Data: 15/04/2016 às 10h00 (HORÁRIO LOCAL) 

Número Nome Documento 

0006134h FABIO MARCELO MATOS DE LIMA 00000OABCE015670 

0006221c MAXWELL GOUVEIA LIMA 0000000002176400 

0006191i LEANDRO SANTOS GONCALVES 0000000003631148 

0006254g SILVIA KASMIRSKI 00000019R1589849 

     4 candidato(s) neste local de prova 
 
 
 Data: 15/04/2016 às 13h30 (HORÁRIO LOCAL) 

Número Nome Documento 

0006115d DEUZENI MACHADO DA SILVA 0000000003309519 

0006038a ALBERTO LEITE CAMARA 0000000001978446 

0006136a FABIO SANTOS TREVISAN 0000000001181212 

0006237g RENATO HALLEN ARANTES 000000MG10096964 

     4 candidato(s) neste local de prova 
 
 
 Data: 15/04/2016 às 16h00 (HORÁRIO LOCAL) 

Número Nome Documento 

0006207i LUIZ HENRIQUE PEREIRA MENDES 0000000006271801 

0006151h 
GUILHERME TORQUATO DE F VALENTE (SUB 
JUDICE) 0000000002284599 

0006230d PEDRO HENRIQUE BASTOS 0000000003555488 

0006252c SERGIO RAMALHO DANTAS VARELLA 0000000001916836 

     4 candidato(s) neste local de prova 

 

 

ANEXO II 

Composição da Banca Examinadora da Prova Oral Concurso de Auditor 
(Conselheiro Substituto) do TCM de Goiás 

 
. Prof. Dr. Diogo Rais Rodrigues Moreira 

. Conselheiro-Substituto Dr. Alexandre Manir Figueiredo Sarquis 

. Profª. Dra. Keziah A. Vianna Silva Pinto 

. Prof. Dr. Jaime Crozatti 


