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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF) 
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 

NO CARGO DE AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 
EDITAL Nº 4 – TCDF/ACE, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020 

 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL torna públicos a retomada do 

concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor 
de Controle Externo, regido pelo Edital nº 1 – TCDF/ACE, de 13 de fevereiro de 2020, bem como o novo 
cronograma de atividades referentes ao certame. 
1 DO NOVO CRONOGRAMA 

Atividade Datas/períodos previstos* 

Divulgação de link de consulta ao resultado provisório da 
solicitação de isenção de taxa 

9/12/2020 

Prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento 
da solicitação de isenção de taxa 

10 e 11/12/2020 
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas 

do último dia (horário oficial de 
Brasília/DF) 

Divulgação de link de consulta ao resultado final da solicitação 
de isenção de taxa 

22/12/2020 

Período de solicitação de inscrição, de envio do laudo para 
concorrer como pessoa com deficiência (PCD) e de solicitação 
de atendimento especial 

23/12/2020 a 15/1/2021 
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas 

do último dia (horário oficial de 
Brasília/DF) 

Disponibilização do link para a verificação de deferimento da 
foto encaminhada na inscrição e prazo para novo envio de foto 
que atenda às determinações do sistema 

18 e 19/1/2021 
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas 

do último dia (horário oficial de 
Brasília/DF) 

Data limite para pagamento da taxa de inscrição 19/1/2021 

Divulgação da relação provisória dos candidatos que tiveram 
a inscrição deferida para concorrer na condição de PCD e do 
link de consulta à situação provisória da solicitação de 
atendimento especial 

26/1/2021 

Prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento 
da solicitação de inscrição na condição de PCD e contra o 
indeferimento da solicitação de atendimento especial 

27 e 28/1/2021 
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas 

do último dia (horário oficial de 
Brasília/DF) 

Divulgação da relação final dos candidatos que tiveram a 
inscrição deferida para concorrer na condição de PCD e do link 
de consulta à situação da solicitação de atendimento especial, 
após recursos 

4/2/2021 

Divulgação do edital que informará a disponibilização da 
consulta aos locais e aos horários de realização da prova 
objetiva 

9/2/2021 

Aplicação das provas objetivas e da prova discursiva 21/2/2021 
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Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas 
e do padrão preliminar de respostas da prova discursiva 

23/2/2021 
A partir das 19 horas (horário oficial de 

Brasília/DF) 

Prazo para a interposição de recursos contra o gabarito oficial 
preliminar das provas objetivas e a favor da manutenção do 
gabarito e contra o padrão de respostas da prova discursiva 

24/2 a 9/3/2021 
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas 

do último dia (horário oficial de 
Brasília/DF) 

Divulgação do edital de resultado provisório na prova objetiva  29/3/2021 

Prazo para a intrposição de recursos contra o resultado 
provisório na prova objetiva 

30/3 a 13/4/2021 
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas 

do último dia (horário oficial de 
Brasília/DF) 

Divulgação do edital de resultado final na prova objetiva e de 
resultado provisório na prova discursiva 

23/4/2021 

Prazo para a interposição de recursos contra o resultado 
provisório na prova discursiva 

26/4 a 7/5/2021 
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas 

do último dia (horário oficial de 
Brasília/DF) 

Divulgação do edital de resultado final na prova discursiva e 
de convocação para a avaliação biopsicossocial 

24/5/2021 

Realização da avaliação biopsicossocial 30/5/2021 

Divulgação do edital de resultado provisório na avaliação 
biopsicossocial  

10/6/2021 

Prazo para a interposição de recursos contra o resultado 
provisório na avaliação biopsicossocial  

11 a 24/6/2021 
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas 

do último dia (horário oficial de 
Brasília/DF) 

Divulgação do edital de resultado final na avaliação 
biopsicossocial e de convocação para o procedimento de 
heteroidentificação complementar à autodeclaração dos  
candidatos negros  

2/7/2021 

Realização do procedimento de heteroidentificação 
complementar à autodeclaraçãodos candidatos negros 

11/7/2021 

Divulgação do edital de resultado provisório no procedimento 
de heteroidentificação complementar à audotdeclaração dos 
candidatos negros e de convocação para o desempate de 
notas (se houver) 

21/7/2021 

Período para o envio da documentação para o desempate de 
notas (se houver) 

22 e 23/7/2021 
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas 

do último dia (horário oficial de 
Brasília/DF) 

Prazo para a interposição de recursos contra o resultado 
provisório no procedimento de heteroidentificação 
complementar à autodeclaração dos candidatos negros  

22/7 a 4/8/2021 
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas 

do último dia (horário oficial de 
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Brasília/DF) 

Divulgação do edital de resultado final no procedimento de 
heteroidentificação complementar à autodeclaração dos 
candidatos negros e de resultado provisório no desempate de 
notas (se houver) 

13/8/2021 

Prazo para a interposição de recursos contra o resultado 
provisório no desempate de notas (se houver) 

16 e 17/8/2021 
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas 

do último dia (horário oficial de 
Brasília/DF) 

Divulgação do edital de resultado final no desempate de notas 
(se houver) e de resultado final no concurso 

24/8/2021 

Nomeações 2º semestre de 2021 

* As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e 
conveniência do TCDF e do Cebraspe. Caso haja alteração, esta será previamente comunicada por meio de 
edital. 

 
ANILCÉIA MACHADO 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 


