
                          Estado de Goiás 
                          TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

ANEXO I 
EDITAL Nº 01/2009 - TCM/GO 

 

CARGO 
 

SÍMBOLO 
 

ÁREA 
 

VAGAS
 

VENCIMENTO 
 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

 

REQUSITOS ATRIBUIÇÕES 
 

NÍVEL SUPERIOR II 

Controle 
Externo –Cext 10 

 
Diploma de curso superior em 
qualquer área, devidamente 
registrado, fornecido por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 
 

Contábil – Cont 06 

Diploma de curso superior em 
Ciências Contábeis, 
devidamente registrado, 
fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação 
(MEC). 
 

Atuarial – Atu 01 

Diploma de curso superior em 
Ciências Atuariais, 
devidamente registrado, 
fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação 
(MEC). 

Analista de 
Controle Externo TCM-ACE 

Engenharia – 
Eng 

06 

R$ 3.000,00 40h 

Diploma de curso superior em 
Engenharia Civil ou Elétrica ou
Ambiental ou Arquitetura, 
devidamente registrado, 
fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo 

 
Exercer atividades de nível superior, 
de complexidade e responsabilidade 
elevadas, compreendendo ações de 
planejamento,     coordenação e 
execução, relativas à fiscalização e ao 
controle externo da arrecadação e 
aplicação de recursos arrecadados 
e/ou repassados aos municípios 
goianos; examinar quanto à 
legalidade, legitimidade, 
economicidade, eficiência e 
efetividade, em seus aspectos 
financeiro, orçamentário, contábil, 
patrimonial e operacional, os atos dos 
jurisdicionados ao Tribunal de Contas 
dos Municípios; realizar 
levantamentos, vistorias, inspeções e 
auditorias nos municípios; verificar e 
avaliar a execução contratual; realizar 
levantamentos atuariais, analisar e 
emitir opiniões sobre obras públicas 
municipais; realizar estudos técnicos; 
representar o Tribunal em feitos 
judiciais, quando autorizado, na defesa 
dos interesses do Órgão (específico 
para a área jurídica); planejar, 
coordenar e participar de ações para a 
implementação de soluções de 
Tecnologia da Informação, bem como 
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Ministério da Educação 
(MEC). 

Informática – 
Inf 05 

Diploma de curso superior em
Sistema de Informática ou
Processamento de Dados ou
Análise de Sistemas
ou Ciência da Computação ou 
outros equivalentes, 
devidamente registrado, 
fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação 
(MEC). 
 

Jurídica – Jur 14 

Diploma de curso superior em 
Direito, devidamente 
registrado, fornecido por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC) e registro na 
OAB. 

 
 

prover e manter em funcionamento 
essa estrutura tecnológica, composta 
por sistemas, suporte, rede, serviços, 
equipamentos e programas de 
informática necessários ao 
funcionamento do tribunal (específico 
para a área de informática); 
desempenhar outras atividades 
correlatas. 
 

Analista 
Administrativo TCM-AAD   10 R$ 3.000,00 40h 

Diploma, de conclusão de 
curso superior, em qualquer 
área, devidamente registrado, 
fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação 
(MEC). 
 

Desenvolver atividades de 
planejamento, organização, 
supervisão, coordenação, avaliação e 
execução relativas ao apoio técnico e 
administrativo em áreas que forneçam 
o suporte necessário ao 
funcionamento do Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado de Goiás. 
 

NÍVEL MÉDIO I 

Técnico 
Administrativo TCM-TAD   08 R$ 1.500,00 40h 

 
Certificado de conclusão de 
curso de nível médio (antigo 
segundo grau), expedido por 

 
Executar o apoio técnico-
administrativo necessário ao 
desempenho das atividades inerentes 
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instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 
 

ao funcionamento do Tribunal de 
Contas dos Municípios. 
 

NÍVEL MÉDIO II 

Motorista TCM – MT   05 R$ 1.200,00 40h 

 
Certificado de conclusão de 
curso de nível médio (antigo 
segundo grau) e possuir 
Carteira de Habilitação nas 
categorias “C” ou superior, 
com experiência mínima de 
dois anos. 
 

 
Dirigir veículos, fazer viagens 
quando determinado, manter 
controle das autorizações de 
saídas, limpar e manter a 
conservação dos veículos e 
providenciar os serviços básicos de 
lubrificação e abastecimento. 

 
 
 
 
  


