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Estado de Goiás 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 
Gabinete da Presidência 

 
EDITAL  

CONCURSO PÚBLICO 
 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, 
considerando o resultado do concurso público realizado por este Tribunal, homologado por meio 
do Edital n. 009/2009, publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás, de 27 de novembro de 
2009, e considerando as desistências dos candidatos classificados em 51ª e 52ª colocações para o 
cargo Analista de Controle Externo – Área Jurídica; 

   
CONVOCA o candidato relacionado no Anexo I deste Edital, para 

nomeação, estabelecendo o prazo até 03 de novembro de 2011 para apresentação, na sede deste 
Tribunal, de original e cópia dos seguintes documentos:  

 
a) RG – Carteira de Identidade (02 cópias);  
b) CPF – Cadastro de Pessoa Física (02 cópias);  
c) Título de Eleitor com comprovante da última votação ou Certidão da Justiça Eleitoral (01 

cópia); Vide: www.tse.gov.br – certidões – quitação eleitoral (imprimir a certidão e a 
validação)  

d) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação para os candidatos do sexo 
masculino (01 cópia);  

e) CNH – Carteira Nacional de Habilitação com a categoria exigida, quando for requisito 
para investidura no cargo (02 cópias);  

f) Registro em Órgão de Classe, quando for requisito para investidura no cargo (02 cópias);  
g) Comprovante da escolaridade exigida para investidura no cargo devidamente reconhecido 

por instituição competente (01 cópia);  
h) Atestado médico de sanidade mental emitido por Médico Psiquiatra (01 cópia);  
i) Curriculum Vitae atualizado. 

 
O comparecimento espontâneo do candidato para nomeação suprirá a 

necessidade de sua convocação por meio de AR. A desatenção ao chamamento ensejará sua 
DESISTÊNCIA.  

 
O presente Edital será publicado no Diário Oficial do Estado e 

divulgado na Internet, no endereço www.tcm.go.gov.br  
 
 
 

Goiânia, 25 de outubro de 2011.  
 
 
 
 

Cons.ª MARIA TERESA F. GARRIDO 
PRESIDENTE 
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ANEXO I 
 

 
Analista de Controle Externo – Área Jurídica  
Classificação \ Nº inscrição \ Nome do candidato \ Pontuação final  
53 29725 ADRIANA RITA DE FREITAS 157,10 
 


