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Tribunal de Contas do Distrito Federal abre concurso público 
 
 

 O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) abre concursos públicos 
para os cargos de Analista de Finanças e Controle Externo, 3.ª Classe, e de 
Auditor. Os concursos serão executados pelo Centro de Seleção e de Promoção 
de Eventos (CESPE) da Universidade de Brasília (UnB). 
 São 26 vagas para o cargo de Analista de Finanças e Controle Externo, 
cujo requisito é ser portador de diploma de curso superior em grau de 
bacharelado ou licenciatura plena, ou habilitação legal equivalente, 
devidamente registrado(a). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais com 
remuneração de R$ 4.759,65. 
 Para o cargo de Auditor, os candidatos deverão possuir diploma de curso 
superior ou habilitação legal equivalente, devidamente registrado, em 
Contabilidade, Direito, Economia ou Administração; possuir, na data da posse, 
idade mínima de 35 anos completos e máxima de 65 anos incompletos e contar 
mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional 
que exija os conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou 
de administração pública. São duas vagas com remuneração de R$ 9.810,33. 
 As inscrições poderão ser feitas de 24 de junho a 23 de julho de 2002 
(exceto sábado, domingo e feriado) nas agências da CAIXA listadas a seguir, 
por procuração ou via Internet, das 10 horas do dia 24 de junho às 20 horas do 
dia 23 de julho de 2002, horário oficial de Brasília/DF. A taxa para o cargo de 
Analista de Finanças e Controle Externo será de R$ 90,00 e para o cargo de 
Auditor de R$ 150,00. 

A seleção para o cargo de Analista de Finanças e Controle Externo terá 
duas etapas: provas objetivas e Programa de Formação. As provas objetivas 
serão aplicadas no dia 1.º de setembro de 2002.  

Para o cargo de Auditor, serão quatro etapas: provas objetivas, prova 
discursiva, prova oral e avaliação de títulos. As provas objetivas serão aplicadas 
no dia 18 de agosto de 2002.  

Os locais e os horários das provas serão publicados no Diário Oficial do 



 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 
 
Distrito Federal, afixados nos quadros de avisos do CESPE e divulgados na 
Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br.      
 Maiores informações podem ser adquiridas nos Editais n.º 1/2002 – 
TCDF-2 e n.º 1/2002 – TCDF-3, de 10 de junho de 2002, publicados no Diário 
Oficial do Distrito Federal dias 11 e 13 de junho de 2002, afixados nos quadros 
de avisos do CESPE, Campus Universitário Darcy Ribeiro, ICC, subsolo, ala 
norte, Asa Norte, Brasília/DF e disponíveis na Internet, no endereço eletrônico 
do CESPE, ou por meio do telefone (61) 448–0100. 
 
Relação das agências da CAIXA em que serão realizadas as inscrições 
UF CIDADE AGÊNCIA ENDEREÇO 
DF Brasília 210 Sul CLS 210, bloco A, loja 38, Asa Sul 
DF Brasília Bernardo Sayão CRS 504, bloco A, lojas 64/65, Asa Sul 
DF Brasília Dom Bosco SEPN 513, lote 4/5, lojas 6/10, Asa Norte 
DF Brasília José Seabra SEPN 509, conjunto C, Asa Norte 
DF Brasília UnB Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy 

Ribeiro, ICC, ala sul, Asa Norte 
DF Guará I Guará QE 7, bloco A, Comércio Local, Guará I 
DF Taguatinga Taguatinga C 03, lote 10, Taguatinga 
  
 


