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PORTARIA Nº 05/2012 

 

 

  

A PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, 

  

considerando  o disposto no art. 70, incisos I, III, XXXIV e 

XXXV do Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios,  

  

considerando o contrato firmado entre o TCM  e o Instituto 

Cidades para realização de concurso público para o provimento de cargos 

efetivos do quadro do TCM; 

  

RESOLVE 

  

 

Seção I 

Da Comissão de Concurso 

  

Art.1º. A Comissão de Concurso será composta por três membros: 

I – um Conselheiro, que a presidirá; 

II - um Procurador de Contas; 

III - um servidor efetivo. 

  

Art.2º São competências da Comissão de Concurso: 

I - determinar, nos termos do contrato firmado com o Instituto Cidades e 

segundo os dispositivos legais aplicáveis, as normas de regência, e o 

calendário de execução do certame; 
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II - estabelecer os tipos de provas, etapas eliminatórias e classificatórias, 

conteúdo programático e critérios para aprovação. 

III - fornecer ao Instituto Cidades as informações necessárias à elaboração e à 

execução do concurso; 

IV - decidir, em conjunto com o Instituto Cidades, os casos omissos 

decorrentes da aplicação do edital e das demais normas regentes do 

concurso; 

  

V - comprovar o fechamento das embalagens contendo as provas, por 

membro expressamente designado para tanto, que não terá qualquer acesso 

ao teor das provas. 

  

Art. 3º. A Comissão exercerá a função de fiscalização prevista no contrato e 

velará pelo cumprimento, pelo Instituto Cidades, das obrigações nele 

assumidas, em especial  quanto à: 

I-             aprovação das bancas contratadas pelo Instituto Cidades para 

elaboração e correção das provas (bancas examinadoras), bem 

assim quanto à indicação de seus componentes; 

II-            garantia do sigilo do conteúdo das provas; 

III-           elaboração de editais;  

IV-          inteira execução material do concurso; 

V-           assessoria técnica nas demandas judiciais decorrentes da 

execução do certame, movidas em face do Instituto Cidades ou em 

face do Estado ou de seus representantes na execução do certame. 

  

Art. 4º. A Comissão do Concurso decidirá em todos os casos por maioria 

simples. 

  

Parágrafo único. Compete à Presidência providenciar suporte 

administrativo à Comissão do Concurso, mantendo registro de suas 
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reuniões e decisões, que será juntado aos autos do processo 

correspondente. 

 

  

Seção II 

Do concurso público 

  

Art. 5º - As normas de regência do certame, inclusive o edital de abertura, nos 

termos aprovados pela Comissão do Concurso e em consonância com o 

Instituto Cidades, os demais editais e comunicados serão assinados pelo 

Presidente da Comissão do Concurso do Tribunal de Contas dos Municípios; 

  

Art. 6º. Os candidatos, uma vez inscritos e até a homologação do concurso, 

inclusive, deverão interagir diretamente com o Instituto Cidades, pelos meios 

previstos neste edital de abertura. 

§1º - O candidato que desejar relatar fatos ocorridos durante a realização do 

concurso deverá fazê-lo diretamente ao Instituto Cidades, pelo modo indicado 

no edital, sem prejuízo de que apresente seu relato também à Ouvidoria do 

Tribunal. 

§2º. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a expressa aceitação 

das normas e condições estabelecidas no edital, em relação às quais não 

poderá alegar desconhecimento. 

  

Art. 7º. Será de inteira responsabilidade do candidato, salvo expressa 

disposição em contrário no edital, acompanhar a publicação de todos os atos, 

editais e comunicados referentes a este concurso público no Diário Oficial do 

Estado de Goiás, os quais também serão divulgados na internet, nos 

endereços eletrônicos: www.institutocidades.org.br e http://www.tcm.go.gov.br. 

  

Art. 8º. Compete à Superintendência de Informática criar espaço específico 

destacado, na home-page deste Tribunal, para: 

http://www.institutocidades.org.br/
http://www.tcm.go.gov.br/
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a) divulgação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso; 

b) disponibilização, para download, da legislação específica indicada no edital.  

  

Art. 9º. O candidato deverá manter atualizado seu endereço junto ao Instituto 

Cidades, enquanto estiver participando do concurso, e na Divisão de Recursos 

Humanos do TCM, se aprovado. 

  

Art.10. A nomeação do candidato aprovado ficará sujeita à disponibilidade 

orçamentária e financeira, e ainda à obediência aos preceitos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

  

Art. 11. O aviso do edital será publicado uma vez no Diário Oficial do Estado, e 

do concurso será dada notícia em jornais de grande circulação no Estado.  

§1º. Sem prejuízo das obrigações contratuais do Instituto Cidades, compete à 

Assessoria de Comunicação deste TCM divulgar o concurso. 

  

§2º. Durante todo o prazo de realização do concurso, todos os atos, editais e 

comunicados estarão disponíveis na internet, nos endereços eletrônicos:  

www.institutocidades.org.br e www.tcm.go.gov.br. 

 

 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

  

Art. 12. Fica delegada competência ao Presidente da Comissão do Concurso 

para expedir todos os atos necessários à realização do concurso público para 

provimento de cargos do quadro de pessoal deste Tribunal. 

  

Art.13. O inteiro teor desta Portaria deverá ser encaminhado, mediante ciência, 

ao Instituto Cidades e posteriormente disponibilizado na internet, no espaço 

específico referido no art.8º. 

http://www.fcc.org.br/
http://www.fcc.org.br/
http://www.institutocidades.org.br/
http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2863747/art-10-do-decreto-6944-09
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Art.14. Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

  

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 

MUNICÍPIOS, em Goiânia, 17 de janeiro  de 2011. 

 


