
 
Edicão Numero 144 de 27/07/2007  

Tribunal de Contas da União  

EDITAL N.º 2 - TCU - ACE/TCE, DE 26 JULHO DE 2007 CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DE ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO E DE 
TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 

O Instituto Serzedello Corrêa (ISC/TCU) torna públicas a retificação do requisito do 
cargo de Analista de Controle Externo -área: Apoio Técnico e Administrativo - 
especialidade: Tecnologia da Informação, descrito no subitem 2.1.9; a retificação do 
subitem 5.9.1.1; a inclusão do subitem 5.9.1.2; e a retificação dos conhecimentos 
específicos do cargo de Analista de Controle Externo - área: Apoio Técnico e 
Administrativo - especialidade: Apoio Técnico e Administrativo - orientação: Relações 
Internacionais, contantes do subitem 18.2.3.6 e dos conhecimentos específicos do cargo 
de Técnico de Controle Externo, contantes do subitem 18.2.5, do Edital n.º 1 - TCU - 
ACE/TCE, de 20 julho de 2007, publicado no Diário Oficial da União, conforme a seguir 
especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital. 

2.1.9 CARGO: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA: APOIO TÉCNICO E 
ADMINISTRATIVO -ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de 
nível superior na área de Tecnologia da Informação ou em qualquer área de formação 
acompanhado de certificado de curso de especialização em nível de pós-graduação de, 
no mínimo, 360 horas na área de Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

5.9.1.1 Será permitido ao candidato se inscrever para cada uma das áreas (Controle 
Externo e Apoio Técnico e Administrativo) do cargo de Analista de Controle Externo 
neste concurso público desde que não haja coincidência nos turnos de aplicação das 
provas de conhecimentos específicos, conforme subitens 6.4 e 6.5, devendo, para isso, 
realizar as inscrições para cada área/especialidade/orientação/localidade de 
vaga/cidade de provas, bem como pagar as respectivas taxas de inscrição. 

5.9.1.2 Na hipótese de dupla inscrição para o cargo de Analista de Controle Externo, 
prevista no subitem anterior, a nota obtida pelo candidato na prova de conhecimentos 
básicos será utilizada na apuração da nota final nas duas opções de 
área/especialidade/orientação/localidade de vaga feitas pelo candidato. 



18.2.3.6 CARGO: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA: APOIO TÉCNICO E 
ADMINISTRATIVO -ESPECIALIDADE: APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 
ORIENTAÇÃO: RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS: I INTRODUCAO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS. 1 
Os fenômenos internacionais: fluxos de pessoas, fluxos de dinheiro e de bens; fluxos de 
informação e de conhecimento; guerras e outros conflitos. 2 Fundamentação teórica da 
Análise de Política Exterior: aspectos teóricos e metodológicos. 3 Meio internacional, 
política internacional e política externa. 4 Os atores nas relações internacionais: 
Estados; organizações internacionais; empresas e organizações não governamentais; 
indivíduos. 5 O poder nas relações internacionais: grande potência, liderança e 
hegemonia. 6 Política externa: cooperação e conflito; guerra e diplomacia. II 
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. 1 Multilateralismo de dimensão universal. As 
organizações internacionais como novo campo para a diplomacia. 2 Globalização, 
integração econômica e formação de blocos regionais. 3 Organizações internacionais: 
origem e desenvolvimento. Liga das Nações; ONU; o Sistema de Bretton Woods; OMC. 
4 Multilateralismo regional: a OEA e o Mercosul. 5 Intosai, organização das entidades de 
fiscalização superior. III HISTÓRIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
CONTEMPORÂNEAS. 1 A transição gradual do sistema internacional de matriz europeu 
para um sistema mundial bipolar: a Primeira Guerra Mundial como uma inflexão; a 
instabilidade internacional do entreguerras; as novas grandes potências e a agonia 
européia; a Segunda Guerra Mundial e suas implicações para a crise do sistema 
internacional de matriz européia; a gradual emergência da Guerra Fria. 2 Da Guerra Fria 
à Détente: uma ordem internacional em movimento - da bipolaridade à flexibilidade 
sistêmica: um condomínio de poder caminhando para a imperfeição; da Guerra Fria à 
coexistência pacífica; da coexistência pacífica à Détente. Os anos 1970 e sua 
identidade própria na história das relações internacionais contemporâneas. 3 Do fim da 
Guerra Fria ao nascedouro do novo século: uma nova ordem internacional? Década de 
1980 e a crise do mundo socialista. Impactos da economia política da globalização das 
relações internacionais. Uma nova balança de poder internacional: entre o unipolar e o 
multipolar. Dificuldades para construção de uma nova ordem internacional. Surgimento 
do conceito de "Terceiro Mundo". Deslocamento do eixo diplomático pós-11 de 
setembro. IV POLÍTICA INTERNACIONAL CONTEMPORÂNEA. 1 Atores, processos e 
instituições na Política Exterior do Brasil. Opinião Pública e Política Externa. Interesses, 
representação de interesses e Política Externa. 2 Regimes políticos e Política Externa. 
Instituições e Política Externa. 3 O sistema de relações econômicas internacionais. 4 O 
declínio da importância relativa da Europa e outras mudanças na configuração do poder 
nas relações internacionais. 5 Novos temas na política internacional: direitos humanos; 
proteção do meio ambiente; narcotráfico e outros ilícitos internacionais; terrorismo. V 
POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA. 1 Dimensões globais e regionais da política exterior 
do Brasil. 2 O Brasil e a formação dos blocos. 3 O Brasil e seus vizinhos. O Mercosul: 
objetivos, características e estágio atual de integração. 4 O Brasil e os Estados Unidos. 
5 O Brasil e a União Européia. 6 As relações com o Japão, a China e o continente 
asiático. 7 As relações com a Rússia e os países do leste europeu. 8 As relações com o 
Oriente Médio e a África. 9 Vertentes do pensamento político brasileiro aplicado às 
relações internacionais (anos 50-70): o pensamento cepalino, a teoria do 
desenvolvimento, as teorias da dependência. Avaliação crítica. Evolução do 



pensamento político brasileiro e latinoamericano aplicado às relações internacionais: 
neoliberalismo, regionalismo aberto, globalização (anos 80-00). Análise paradigmática 
das relações internacionais do Brasil: o Estado liberal conservador, o Estado 
desenvolvimentista, o Estado normal e o Estado logístico. VI ASSESSORIA DE 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS. O papel da unidade de Relações Internacionais na 
organização pública. 

(...) 

18.2.5 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO DE 
CONTROLE EXTERNO 

(...) 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: 1 Programação, execução e controle 
de recursos orçamentários e financeiros. Empenho, liquidação e pagamento da 
despesa. Guia de Recolhimento da União (GRU). Controle e pagamento de restos a 
pagar e de despesas de exercícios anteriores. Suprimento de fundos. Conformidade 
diária e documental. Rol de responsáveis. 2 Retenção e recolhimento de tributos 
incidentes sobre bens e serviços. 3 Noções de Siafi e CPR - Contas a Pagar e a 
Receber. 4 Lei nº 4.320/64. 5 Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.º 101/2000).  

CARLOS EDUARDO DE QUEIROZ PEREIRA 

Presidente do Concurso 

 


