
 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE  
ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO E DE TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 

EDITAL N.º 4 – TCU – ACE/TCE, DE 21 AGOSTO DE 2007 
 

O Instituto Serzedello Corrêa (ISC/TCU) torna pública a retificação dos requisitos das 
áreas/especialidades/orientações do cargo de Analista de Controle Externo constantes dos 
subitens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.6 do Edital n.º 1 – TCU – ACE/TCE, de 20 julho de 
2007, e do subitem 2.1.9 do Edital n.º 2 – TCU – ACE/TCE, de 26 julho de 2007. 
 
ONDE SE LÊ: 
(...) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior (...) 
 
LEIA-SE: 
(...) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior ou habilitação 
legal equivalente (...) 
 

Torna pública, também, a retificação do subitem 13.1 do edital de abertura, conforme a 
seguir especificado. 
 
13.1 O Programa de Formação, de caráter eliminatório, a ser realizado em Brasília/DF, pelo 
Instituto Serzedello Corrêa, terá a duração de 120 horas para o cargo de Analista de Controle 
Externo e de 60 horas para o de Técnico de Controle Externo e será regido por edital e 
regulamento próprios, que estabelecerão a freqüência e o rendimento mínimos a serem exigidos 
e demais condições de aprovação, podendo ser ministrado, inclusive, aos sábados, domingos e 
feriados e, ainda, em horário noturno. 

 
Torna pública, ainda, a prorrogação do período de inscrições no concurso público para 

provimento de cargos de Analista de Controle Externo e de Técnico de Controle Externo, no 
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu2007, até as 23 horas e 59 
minutos do dia 23 de agosto de 2007, observado o horário oficial de Brasília/DF, com o 
pagamento da GRU Cobrança até o dia 24 de agosto de 2007, bem como do período para 
entrega ou envio dos laudos médicos a que se referem os subitens 3.2 e 5.9.9 do Edital n.º 1 – 
TCU – ACE/TCE, de 20 julho de 2007, publicado no Diário Oficial da União, até o dia 24 de 
agosto de 2007. 
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