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

ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO 
EDITAL N.º 6 – TCU – ACE, DE 29 DE MAIO DE 2008 

 
O Instituto Serzedello Corrêa (ISC/TCU), em atenção à decisão proferida nos autos da Ação Civil 

Pública n.º 2008.34.00.013919-0, proposta pelo Ministério Público Federal, torna pública a reabertura do 
período de inscrições no concurso público para provimento de cargos de Analista de Controle Externo, 
no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu2008, no período entre 10 horas do dia 
3 de junho de 2008 e 23 horas e 59 minutos do dia 3 de julho 2008, observado o horário oficial de 
Brasília/DF, com o pagamento da GRU COBRANÇA e a entrega ou o envio das cópias do CPF e dos 
laudos médicos a que se referem os subitens 3.2 e 5.9.9 do Edital n.º 2 – TCU – ACE, de 3 de abril de 
2008, publicado no Diário Oficial da União, até o dia 4 de julho de 2008. 

 

Torna pública, ainda, em atenção à decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 
2008.34.00.013919-0, a retificação do quantitativo de vagas reservadas aos candidatos portadores de 
deficiência constantes dos subitens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, bem como dos subitens 3.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 16.1.1, do 
referido edital, que passam a ter a redação a seguir especificada. 
 

(...) 

2.1 CARGO: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: CONTROLE EXTERNO – 
ESPECIALIDADE: CONTROLE EXTERNO – ORIENTAÇÃO: AUDITORIA GOVERNAMENTAL 
(...) 
VAGAS: 99, conforme distribuição prevista no subitem 16.1 deste edital, sendo 5 vagas reservadas aos 
candidatos portadores de deficiência, tendo em vista o disposto no subitem 3.1. 
2.2 CARGO: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: APOIO TÉCNICO E 
ADMINISTRATIVO – ESPECIALIDADE: APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO – 
ORIENTAÇÃO: GESTÃO DE PESSOAS 
(...) 
VAGAS: 10, conforme distribuição prevista no subitem 16.2 deste edital, sendo 1 vaga reservada aos 
candidatos portadores de deficiência, tendo em vista o disposto no subitem 3.1. 
2.3 CARGO: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: APOIO TÉCNICO E 
ADMINISTRATIVO – ESPECIALIDADE: APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO – 
ORIENTAÇÃO: PLANEJAMENTO E GESTÃO 
(...) 
VAGAS: 6, conforme distribuição prevista no subitem 16.2 deste edital, sendo 1 vaga reservada aos 
candidatos portadores de deficiência, tendo em vista o disposto no subitem 3.1. 
2.4 CARGO: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: APOIO TÉCNICO E 
ADMINISTRATIVO – ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
(...) 
VAGAS: 5, conforme distribuição prevista no subitem 16.3 deste edital, sendo 1 vaga reservada aos 
candidatos portadores de deficiência, tendo em vista o disposto no subitem 3.1. 
(...) 
3.1 Às pessoas portadoras de deficiência, amparadas pelo artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal 
e pelo artigo 5.°, § 2.°, da Lei n.° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, serão reservadas 8 vagas, sendo 5 
vagas para o cargo de Analista de Controle Externo – área: Controle Externo – especialidade: Controle 
Externo – orientação: Auditoria Governamental, para lotação no Distrito Federal, 1 vaga para o cargo de 
Analista de Controle Externo – área: Apoio Técnico e Administrativo – especialidade: Apoio Técnico e 
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Administrativo – orientação: Gestão de Pessoas, 1 vaga para o cargo de Analista de Controle Externo – 
área: Apoio Técnico e Administrativo – especialidade: Apoio Técnico e Administrativo – orientação: 
Planejamento e Gestão, e 1 vaga para o cargo de Analista de Controle Externo – área: Apoio Técnico e 
Administrativo – especialidade: Tecnologia da Informação. As vagas reservadas aos candidatos 
portadores de deficiência acrescidas em razão da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública 
n.º 2008.34.00.013919-0, estão sub judice, de forma que, sendo julgado improcedente o pedido da 
referida ação, a reserva de vagas será suprimida, passando a concorrer às vagas de ampla concorrência 
os candidatos que se inscreveram para concorrer à vaga reservada sub judice para portadores de 
deficiência para o cargo de Analista de Controle Externo – área: Apoio Técnico e Administrativo – 
especialidade: Apoio Técnico Administrativo – Orientação: Gestão de Pessoas,  à vaga reservada sub 
judice para portadores de deficiência para o cargo de Analista de Controle Externo – área: Apoio 
Técnico e Administrativo – especialidade: Apoio Técnico Administrativo – Orientação: Planejamento 
e Gestão ou à vaga reservada sub judice para portadores de deficiência para o cargo de Analista de 
Controle Externo – área: Apoio Técnico e Administrativo – especialidade: Tecnologia da Informação. 
 
(...) 
6.2 A prova objetiva P1 e a prova discursiva P3 de conhecimentos básicos terão a duração de 5 horas e 
serão aplicadas no dia 2 de agosto de 2008, no turno da tarde. 
6.3 A prova objetiva P2 e a prova discursiva P4 de conhecimentos específicos terão a duração de 5 horas e 
serão aplicadas no dia 3 de agosto de 2008, no turno da tarde. 
6.4 Os locais e os horários de realização das provas serão publicados no Diário Oficial da União e 
divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu2008, na data 
provável de 24 de julho de 2008. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta 
de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado. 
(...) 
16.1.1 As 5 vagas reservadas para os candidatos que se declararam portadores de deficiência serão 
lotadas no Distrito Federal. 
(...) 

 
Torna pública, na oportunidade, a reabertura do período de solicitação de isenção de pagamento 

da taxa de inscrição neste concurso público no período de 5 de 6 de junho de 2008, das 9 horas às 17 
horas, nos endereços listados no subitem 5.9.7.4 do Edital n.º 2 – TCU – ACE, de 3 de abril de 2008, 
conforme procedimentos descritos no referido edital, com o encaminhamento do SEDEX ou da carta 
registrada com aviso de recebimento, até o dia 6 de junho de 2008, sendo que a relação dos pedidos de 
isenção deferidos será divulgada até o dia 1.º de julho de 2008, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu2008. 
 

Torna público, também, que os candidatos portadores de deficiência inscritos no período de 14 de 
abril a 13 de maio de 2008 para concorrer às vagas para o cargo de Analista de Controle Externo – área: 
Apoio Técnico e Administrativo – especialidade: Apoio Técnico Administrativo – Orientação: Gestão de 
Pessoas, de Analista de Controle Externo – área: Apoio Técnico e Administrativo – especialidade: Apoio 
Técnico Administrativo – Orientação: Planejamento e Gestão ou de Analista de Controle Externo – área: 
Apoio Técnico e Administrativo – especialidade: Tecnologia da Informação que desejarem concorrer às 
vagas reservadas para deficientes de qualquer cargo/área/especialidade/orientação deverão acessar o 
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu2008, no período entre 10 horas do dia 3 
de junho de 2008 e 23 horas e 59 minutos do dia 3 de julho 2008, para efetuar a alteração, devendo 
observar as exigências estabelecidas no item 3 do Edital n.º 2 – TCU – ACE, de 3 de abril de 2008. Não 
serão aceitas, em hipótese alguma, solicitações de alteração após esse período. 
 

Torna público, por fim, que os candidatos inscritos no período de 14 de abril a 13 de maio de 2008 
que se declararam portadores de deficiência e desejarem alterar a sua opção de 
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cargo/área/especialidade/orientação deverão acessar o endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu2008, no período entre 10 horas do dia 3 de junho de 2008 e 
23 horas e 59 minutos do dia 3 de julho 2008, para efetuar a alteração. Não serão aceitas, em hipótese 
alguma, solicitações de alteração após esse período. 

 
 

CARLOS EDUARDO DE QUEIROZ PEREIRA 
Presidente do Concurso 


