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TRIBUNAIS DE CONTAS
Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS 

EDITAL Nº 01/2022 - DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, tendo em vista o contrato celebrado com a FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, faz saber que será realizado 
no dia 06 de novembro de 2022, em locais e horários oportunamente divulgados, o Concurso Público para provimento de cargos de seu Quadro de Pessoal, o 
qual se regerá de acordo com as Instruções Especiais que fazem parte deste edital; e em conformidade com a Constituição Federal, com a Constituição do Estado 
de Goiás, com a Lei Estadual nº 14.715, de 04 de fevereiro de 2004, Lei Estadual nº 15.122, de 04 de fevereiro de 2005, Lei Estadual nº 16.168, de 11 de dezembro 
2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás), Lei Estadual nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, Lei Estadual nº 19.587, de 10 de janeiro de 
2017, e com o Regimento Interno do TCE-GO (Resolução nº 22, de 04 de setembro de 2008).  

1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O concurso público, objeto deste Edital, obedecerá às normas aqui expressas e será realizado sob a responsabilidade da Fundação Carlos Chagas e 
da Comissão Organizadora do Concurso do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, designada pela Portaria nº 154/2022, de lavra do Gabinete da 
Presidência. 

1.1.1. A Banca Examinadora da Fundação Carlos Chagas será responsável pela elaboração e correção das provas, bem como pela análise de eventuais 
recursos. 

1.2 As provas serão prestadas nas seguintes etapas:
I –  primeira etapa: Prova Escrita Objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade da Fundação Carlos 

Chagas; 
II –  segunda etapa: Prova Escrita Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade da Fundação Carlos Chagas.  

1.3 O Concurso destina-se ao preenchimento das vagas existentes, relativas aos cargos/especialidades constantes no Capítulo 2 deste Edital, obedecida 
a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste Edital. 

1.4 A descrição das atribuições básicas dos cargos consta no Anexo II deste Edital.  
1.5 O conteúdo programático consta no Anexo III deste Edital.  
1.6  O cronograma de atividades consta do Anexo IV deste Edital.  
1.7 Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados ao Serviço de Atendimento ao(à) candidato(a) – SAC da 

Fundação Carlos Chagas, por meio do Fale Conosco no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), ou pelo 
telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília).

2.  DOS CARGOS 

2.1 Os cargos/especialidades, os códigos de opção, a escolaridade/pré-requisitos, o número de vagas, o valor de inscrição e a remuneração são os 
estabelecidos a seguir. 

Ensino Superior Completo: 
Valor da Inscrição: R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) 

Código 
de Opção Cargo/Especialidade 

Escolaridade/Pré-requisito 
(a serem comprovados no ato da 

posse) 
Nº Total de 

Vagas 
Nº Vagas reservadas a 

candidatos com 
deficiência (1)

Remuneração 
Inicial 

A01 
Analista de Controle Externo – 
Especialidade: Controle 
Externo 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de qualquer curso de nível 
superior, expedido por Instituição de 
Ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

25 2 R$ 11.335,32  

B02 Analista de Controle Externo – 
Especialidade: Contabilidade 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de graduação em 
Ciências Contábeis, expedido por 
Instituição de Ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC) e registro 
no Conselho Regional de Contabilidade.

2 - R$ 11.335,32 

C03 Analista de Controle Externo – 
Especialidade: Engenharia 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de graduação em 
Engenharia, expedido por Instituição de 
Ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC) e registro no Conselho 
Regional de Engenharia.

3 - R$ 11.335,32 

D04 
Analista de Controle Externo – 
Especialidade: Tecnologia da 

Informação 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de qualquer curso de nível 
superior, expedido por Instituição de 
Ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC).

5 - R$ 11.335,32 

Notas: 
 (1) Reserva de vagas para candidatos com deficiência, nos termos dos dispositivos legais mencionados no Capítulo 4 deste Edital.

3.  DAS INSCRIÇÕES  

3.1  A inscrição do(a) candidato(a) implicará o conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não 
poderá alegar desconhecimento. 

3.1.1  De forma a evitar ônus desnecessário, orienta-se o(a) candidato(a) recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os 
requisitos e condições exigidos para o Concurso. 

3.1.2  Fica assegurada a possibilidade de uso do nome social às pessoas trans, travestis e transexuais durante o concurso, nos termos do item 3.21 e subitem 
deste Capítulo. 

3.1.2.1  Entende-se por nome social o nome adotado pela pessoa, pelo qual se identifica e é identificada na comunidade.  
3.2  As inscrições ficarão abertas, exclusivamente, via Internet, no período das 10h do dia 16/08/2022 às 14h do dia 27/09/2022 (horário de Brasília), de 

acordo com o item 3.3 deste Capítulo. 
3.2.1 As inscrições poderão ser prorrogadas por necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a critério do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e/ou 

da Fundação Carlos Chagas. 
3.2.2 A prorrogação das inscrições de que trata o item anterior poderá ser feita sem prévio aviso, bastando, para todos os efeitos legais, a comunicação de 

prorrogação feita no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br). 
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