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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS  

E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE  
AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO  

EDITAL Nº 10 – TCU-AUFC, DE 26 DE JUNHO DE 2015 
 

O Instituto Serzedello Corrêa (ISC/TCU) torna públicas a retificação do conteúdo constante do 
subitem 17.2.1.2, bem como a retificação das datas referentes aos subitens 5.2.1, 5.2.1.1, 5.3.2, 5.4, 6.2, 
6.2.5, 6.4.8.3, 6.4.8.9, 6.4.9.1.2, 6.4.9.2, 6.4.9.3, 6.4.9.4, 6.4.9.6 e 7.4 do Edital nº 6 – TCU-AUFC, de 9 de 
junho de 2015, conforme a seguir especificado.  
 
1 DA RETIFICAÇÃO DO CONTEÚDO 
[...] 
17.2.1.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO – 
ÁREA: CONTROLE EXTERNO – ESPECIALIDADE: CONTROLE EXTERNO – ORIENTAÇÃO: AUDITORIA 
GOVERNAMENTAL  
[...] 
CONTABILIDADE: I CONTABILIDADE GERAL: 1 Princípios Contábeis Fundamentais (aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade pela Resolução CFC n.º 750/1993, atualizada pela Resolução CFC nº 1.282/2010. 2 
Deliberação CVM 539/2008: Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações 
Contábeis. 3 Principais grupos usuários das demonstrações contábeis. 3.1 As responsabilidades da 
administração da entidade e do auditor independente. 3.2 O parecer do auditor independente. 3.3 NBC TA 
200: Objetivos Gerais do Auditor Independente aprovada pela Resolução 1203/2009 do CFC. 4 Diferença 
entre regime de competência e regime de caixa. [...] 
[...] 
 
2 DA RETIFICAÇÃO DAS DATAS  
[...] 
5.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar a cópia simples do CPF e o laudo médico (original ou cópia 
autenticada em cartório) a que se refere a alínea “b” do subitem 5.2 deste edital, via SEDEX ou carta 
registrada com aviso de recebimento, postado impreterivelmente até o dia 2 de julho de 2015, para a 
Central de Atendimento do Cespe – TCU Auditor Federal de Controle Externo 2015 (laudo médico) – Caixa 
Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF. 
[...] 
5.2.1.1 O candidato poderá, ainda, entregar, até o dia 2 de julho de 2015, das 8 horas às 19 horas (exceto 
sábados, domingos e feriados), pessoalmente ou por terceiro, a cópia simples do CPF e o laudo médico 
(original ou cópia autenticada em cartório) a que se refere a alínea “b” do subitem 5.2 deste edital, na 
Central de Atendimento do Cespe – Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro, 
Sede do Cespe – Asa Norte, Brasília/DF. 
[...] 
5.3.2 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá 
indicar a necessidade na solicitação de inscrição e encaminhar ou entregar, até o dia 2 de julho de 2015, na 
forma do subitem 6.4.9 deste edital, justificativa acompanhada de original ou cópia autenticada de laudo e 
parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, com respectivo CRM, que ateste a necessidade 
de tempo adicional, conforme prevê o § 2º do artigo 40 do Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações. 
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[...] 
5.4 A relação provisória dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de 
pessoa com deficiência será divulgada no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu_15_aufc, na data provável de 13 de julho de 2015.     
[...] 
6.2 Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu_15_aufc, solicitada no período entre 10 horas do dia 15 de junho 
de 2015 e 18 horas do dia 2 de julho de 2015, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
[...] 
6.2.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 17 de julho de 2015. 
[...] 
6.4.8.3 A isenção deverá ser solicitada da seguinte forma: 
a) por meio de requerimento do candidato, disponível no aplicativo de inscrição, a ser preenchido no 
período entre 10 horas do dia 15 de junho de 2015 e 18 horas do dia 2 de julho de 2015, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu_15_aufc, contendo a indicação do Número de 
Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico;  
b) envio da declaração constante do Anexo II deste edital, legível e assinada, por meio de link específico no 
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu_15_aufc, no período entre 10 horas do dia 15 
de junho de 2015 e 18 horas do dia 2 de julho de 2015.  
[...] 
6.4.8.9 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será divulgada até 
a data provável de 8 de julho de 2015, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu_15_aufc. 
[...] 
6.4.9.1.2  A documentação citada no subitem anterior poderá ser entregue até o dia 2 de julho de 2015, das 
8 horas às 19 horas (exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, na Central de 
Atendimento do Cespe, localizada na Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro, 
Sede do Cespe – Asa Norte, Brasília/DF, ou enviada via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, 
para a Central de Atendimento do Cespe – TCU Auditor Federal de Controle Externo 2015 (atendimento 
especial) – Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF, até a data prevista acima. Após esse período, a 
solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da Administração 
Pública. 
[...] 
6.4.9.2 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá encaminhar, para a Central de Atendimento do Cespe, cópia 
autenticada em cartório da certidão de nascimento da criança, até o dia 2 de julho de 2015, e levar, no dia 
de realização das provas, um acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será o responsável pela 
guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança 
no local de realização das provas.    
[...] 
6.4.9.3 O candidato transgênero que desejar requerer ser tratado pelo gênero e pelo nome social durante a 
realização da prova e de qualquer outra fase presencial deverá solicitar atendimento especial no ato da 
inscrição e entregar cópia simples do CPF e do documento de identidade e original ou cópia autenticada em 
cartório de declaração em que conste o nome social, até o dia 2 de julho de 2015, das 8 horas às 19 horas 
(exceto sábados, domingos e feriados), pessoalmente ou por terceiro, na Central de Atendimento do Cespe, 
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localizada na Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cespe – Asa 
Norte, Brasília/DF, ou enviar via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, para a Central de 
Atendimento do Cespe – TCU Auditor Federal de Controle Externo 2015 (atendimento especial) – Caixa 
Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF, até a data prevista acima.  
[...] 
6.4.9.4 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas, à exceção dos 
casos previstos na Lei nº 10.826/2003 e alterações. O candidato que estiver armado e for amparado pela 
citada lei deverá solicitar atendimento especial no ato da inscrição e entregar cópia autenticada em cartório 
do Certificado de Registro de Arma de Fogo ou da Autorização de Porte, conforme definidos na referida lei, 
até o dia 2 de julho de 2015, das 8 horas às 19 horas (exceto sábados, domingos e feriados), pessoalmente 
ou por terceiro, na Central de Atendimento do Cespe, localizada na Universidade de Brasília (UnB) – Campus 
Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cespe – Asa Norte, Brasília/DF, ou enviar via SEDEX ou carta registrada 
com aviso de recebimento, para a Central de Atendimento do Cespe – Auditor Federal de Controle Externo 
2015 (atendimento especial) – Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF, até a data prevista acima. 
[...] 
6.4.9.6 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada 
no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu_15_aufc, na data provável de 13 de julho 
de 2015.  
[...] 
7.4 Na data provável de 30 de julho de 2015, será divulgado na internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/tcu_15_aufc, edital que informará a disponibilização da consulta aos 
locais e aos horários de realização das provas. 
[...] 
 
 
 

ANDRE ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSA  
Diretor-Geral do Instituto Serzedello Corrêa Substituto 

Presidente Substituto do Concurso 


