
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE  

ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO 
EDITAL N.º 14 – TCU – ACE, DE 13 DE OUTUBRO DE 2008 

 
O Instituto Serzedello Corrêa (ISC/TCU) torna pública a convocação em segunda chamada 

para a segunda etapa – Programa de Formação – do concurso público para provimento de cargos 
de Analista de Controle Externo. 
1 Convocação em segunda chamada para a segunda etapa – Programa de Formação, sub judice, 
conforme subitem 3.7, na seguinte ordem: cargo/área/especialidade/orientação/local de vaga, 
número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. 
1.1 ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: CONTROLE EXTERNO – 
ESPECIALIDADE: CONTROLE EXTERNO – ORIENTAÇÃO: AUDITORIA 
GOVERNAMENTAL/DISTRITO FEDERAL 
10001512, Joel Brusch Izquierdo. 
 
1.2 ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 
– ESPECIALIDADE: APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO – ORIENTAÇÃO: 
PLANEJAMENTO E GESTÃO/DISTRITO FEDERAL 
10024130, Sergio Veiga Fleury. 
 
2 Os seguintes candidatos, convocados no Edital n.º 13 – TCU – ACE, de 8 de outubro de 2008, 
passam a concorrer sem a qualificação “sub judice” prevista no subitem 3.7, em decorrência da 
convocação constante do item 1 acima: 

2.1 ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: CONTROLE EXTERNO – 
ESPECIALIDADE: CONTROLE EXTERNO – ORIENTAÇÃO: AUDITORIA 
GOVERNAMENTAL/DISTRITO FEDERAL 
10003617, Alexandre Robson Reginaldo Oliveira. 

 

2.2. ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 
– ESPECIALIDADE: APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO – ORIENTAÇÃO: 
PLANEJAMENTO E GESTÃO/DISTRITO FEDERAL 
10029891, Francisco Carlos Medeiros Villarinho Lima. 

 
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
3.1 A matrícula no Programa de Formação, exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu2008, será realizada no período das 10 horas do dia 14 de 
outubro de 2008 às 16 horas do dia 15 de outubro de 2008 (observado o horário oficial de 
Brasília/DF). 
3.2 Após efetuada a matrícula no cargo/área/especialidade/orientação/local de vaga de sua 
opção, o candidato terá nova matrícula bloqueada pelo sistema, não sendo permitida, em hipótese 
alguma, quaisquer alterações. 



3.3 Na data provável de 16 de outubro de 2008 será divulgado, na internet, o edital de 
homologação das matrículas no Programa de Formação, a ser publicado no Diário Oficial da União 
na data provável de 17 de outubro de 2008. 
3.4 Na data de 20 de outubro de 2008, às 8 horas, dar-se-á o início das aulas do Programa de 
Formação, no Auditório do Edifício Sede do Tribunal de Contas da União, Setor de Administração 
Federal Sul, quadra 4, lote 1, Brasília/DF. Os candidatos convocados deverão estar à disposição do 
Programa de Formação de Analistas de Controle Externo ACE 2008, no período de 20 de outubro 
a 14 de novembro de 2008.  
3.5 No primeiro dia do Programa de Formação, o candidato deverá entregar a documentação 
abaixo relacionada:  
I – atestado de sanidade física e mental, que comprove a aptidão do candidato para freqüentar o 
Programa de Formação;  
II – declaração que comprove a condição de servidor ocupante de cargo efetivo da Administração 
Pública Federal, de Autarquia Federal ou de Fundação Pública Federal, emitida pelo dirigente de 
pessoal do órgão/entidade de lotação, liberando-o para participar do Programa de Formação em 
regime integral e dedicação exclusiva;  
III – formalização de sua opção quanto à percepção pecuniária, conforme estabelecido no subitem 
13.6 do edital de abertura, por intermédio do preenchimento de um dos formulários (de opção pelo 
auxílio financeiro ou de opção pela remuneração do cargo efetivo) disponíveis no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu2008;  
IV – currículo preenchido, conforme modelo disponível no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu2008, sem prejuízo do envio para o endereço eletrônico 
ISC_Concursos@tcu.gov.br.” 
3.6 As demais instruções contidas no item 13 do Edital n.º 2 – TCU – ACE, de 3 de abril de 2008, e 
no Edital n.º 13 – TCU – ACE, de 8 de outubro de 2008, publicados no Diário Oficial da União, 
deverão ser observadas para a segunda etapa – Programa de Formação. 
3.7 Está em discussão judicial a reserva das vagas a candidatos portadores de deficiência para o 
cargo de Analista de Controle Externo – área: Apoio Técnico e Administrativo – especialidade: 
Apoio Técnico e Administrativo – orientação: Gestão de Pessoas, para o cargo de Analista de 
Controle Externo – área: Apoio Técnico e Administrativo – especialidade: Apoio Técnico e 
Administrativo – orientação: Planejamento e Gestão e a reserva da quinta vaga a candidatos 
portadores de deficiência para o cargo de Analista de Controle Externo – área: Controle Externo 
– especialidade: Controle Externo – orientação: Auditoria Governamental, lotação no Distrito 
Federal.  
 

 
CARLOS EDUARDO DE QUEIROZ PEREIRA 

Presidente do Concurso 
 
 


