TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE
AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO
EDITAL Nº 3 – TCU – AUFC, DE 19 DE OUTUBRO DE 2011
O Instituto Serzedello Corrêa (ISC/TCU) torna público que os horários e os locais da aplicação das
provas objetivas e da prova discursiva, referentes ao concurso público para provimento de vagas para
Auditor Federal de Controle Externo (AUFC), conforme publicado pelo Edital nº 2 – TCU – AUFC, DE 26
de
agosto
de
2011,
estão
disponíveis
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu2011, devendo o candidato observar os procedimentos a seguir
estabelecidos para a verificação do respectivo local de provas.
1 Para o Cargo 1, o Cargo 2 e o Cargo 3, a prova objetiva P1 e a prova discursiva P3 de conhecimentos
básicos terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 29 de outubro de 2011, às 14
horas (horário oficial de Brasília/DF).
1.1 Para o Cargo 1, o Cargo 2 e o Cargo 3, a prova objetiva P2 e a prova discursiva P4 de conhecimentos
específicos terão a duração de 5 horas e serão aplicadas no dia 30 de outubro de 2011, às 14 horas
(horário oficial de Brasília/DF).
2
O
candidato
deverá,
obrigatoriamente,
acessar
o
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu2011 para verificar o seu local de provas, por meio de consulta
individual, devendo, para tanto, informar o número do Cadastro de Pessoa Física – CPF e a senha de
acesso. O candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta individual
disponível no endereço eletrônico citado acima.
3 No dia de realização das provas, o candidato deve observar todas as instruções contidas no item 15 do
Edital nº 2 – TCU – AUFC, de 26 de agosto de 2011, divulgado no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu2011.
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