
 
 

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

ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO E DE TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 
EDITAL Nº 5 – TCU – ACE/TCE, DE 12 DE MAIO DE 2009 

 
O Instituto Serzedello Corrêa (ISC/TCU) torna pública a retificação do quantitativo de vagas 

estabelecido nos subitens 1.1.1, 1.1.3, 2.1 e 2.3 do Edital nº 2 – TCU – ACE/TCE, de 21 de maio de 2009, 
republicado no Diário Oficial da União de 25 de maio de 2009, na forma a seguir especificada. 
 
1.1.1 O concurso público para o cargo elencado no subitem 2.1 tem prazo de validade de 120 dias 
improrrogáveis, contados da data da publicação da homologação do resultado final do concurso, e 
destina-se ao provimento do quantitativo de 88 vagas, observado o interesse da Administração. 
(...) 
1.1.3 O concurso público para o cargo elencado no subitem 2.3 tem prazo de validade de 1 ano, 
contado da data da publicação da homologação do resultado final do concurso, podendo ser 
prorrogado uma única vez por igual período, e destina-se ao provimento de 18 vagas, bem como 
daquelas decorrentes de eventuais vacâncias ocorridas durante o período de validade do concurso, 
observado o interesse da Administração. 
 
2.1 CARGO 1 – ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: CONTROLE EXTERNO – ESPECIALIDADE: 
CONTROLE EXTERNO – ORIENTAÇÃO: AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

(...) 
VAGAS: 88, sendo 5 vagas reservadas aos candidatos portadores de deficiência. 
(...) 

2.3 CARGO 3 – ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO – 
ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
(...) 
VAGAS: 18, sendo 1 vaga reservada aos candidatos portadores de deficiência. 
(...) 
 

Torna pública, ainda, a prorrogação do prazo para inscrição até as 15 horas (horário oficial de 
Brasília/DF) do dia 19 de junho de 2009, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu2009, com o pagamento da GRU Cobrança e o envio ou 
entrega dos laudos/declaração a que se referem os subitens 3.2, 5.5.9 e 5.5.10 do edital de abertura até 
o dia 19 de junho de 2009. 

Torna pública, por fim, a reabertura do prazo para solicitação de isenção de taxa de inscrição, das 
9 horas às 17 horas (horário oficial de Brasília/DF) do dia 15 de junho de 2009, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu2009. A relação dos candidatos que tiverem a solicitação de 
isenção deferida, referente a esse novo período, será divulgada no endereço eletrônico citado na data 
provável de 18 de junho de 2009. 
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Presidente do Concurso 


