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EDITAL Nº 06/2009 - TCM/GO - CONCURSO PÚBLICO 

 
 

DIVULGAÇÃO do novo resultado das provas 
subjetivas do CONCURSO PÚBLICO para 
provimento de cargos do Quadro de Pessoal  do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
de Goiás e outras providências. 
 

 
O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS torna 

público o que se segue: 
 
1º) Foi alterado o resultado das provas discursivas após apreciação, pela Banca 

Examinadora, dos recursos interpostos e desconsideração dos critérios de originalidade e 
criatividade; 

 
2º) Será concedida vista das provas subjetivas aos candidatos que a requererem, no prazo 

de 24 (vinte quatro) horas a partir da divulgação deste Edital; 
 
3º) Os pedidos de vista deverão ser encaminhados ao endereço eletrônico 

contato@ferreirademoura.com.br ; 
 
4º) Fica estabelecido o prazo de três dias úteis,  contado a partir da concessão da vista da 

prova ou da divulgação deste Edital (o que ocorrer por último) para apresentação de recurso; 
 
5º) Fica admitida, também, a interposição de recurso via e-mail 

(contato@ferreirademoura.com.br), sendo obrigatória a utilização do formulário previsto no item 
VIII.3 do Edital nº 01/2009 (Anexo III); 

 
6º) Os recursos poderão ser  amplos, ou seja, tanto em relação à nota do candidato 

quanto à correção efetuada pela Banca Examinadora, em todos os seus aspectos; 
 
7º) Fica sem efeito o resultado das provas discursivas publicado no site da empresa 

Hilda Ferreira de Moura – ME, no dia 01 de setembro de 2009. 
 

Ficam ratificadas as demais disposições do nº 01/2009 – TCM/GO. 
 
O referido resultado estará disponibilizado 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. 
 

Goiânia/GO, 03 de setembro de 2009. 
 

 
 
 
 

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

 

Conselheiro Walter José Rodrigues 
Presidente do TCM/GO 

 


