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Conselheira pede que Susam envia plano de ação para
encerrar pagamentos indenizatórios

Prazo final: inscrições para estágio do TCE-AM
encerram neste domingo (22)

Estudantes que desejam fazer parte do quadro de
estagiários do TCE-AM têm até este domingo (22) para
realizar as inscrições para a disputa de uma das 100
vagas disponíveis. O procedimento é feito
integralmente de forma digital, pelo site da Escola de
Contas Públicas

Concorrentes iniciam primeiro dia de provas do
concurso público do TCE-AM

Com provas sendo realizadas em 13 locais
diferentes de Manaus, os inscritos no concurso
público do TCE-AM iniciaram a primeira etapa do
certame. Os concurseiros disputam 40 vagas para
provimento imediato com vencimentos de até
R$8,3 mil, além de benefícios.

O TCE-AM deu prazo até 30 de agosto para que os
municípios informem à Corte de Contas sobre a
instalação e o funcionamento das Controladorias
Internas Municipais. O questionário faz parte do projeto
InterAgir, idealizado pela Atricon no objetivo de
contribuir para melhoria da gestão municipal.

Municípios têm até 30 de agosto para informar ao
TCE-AM sobre controladorias

A relatora das contas da Secretaria de Estado de Saúde,
conselheira Yara Lins dos Santos, deu prazo de cinco
dias para que a pasta informe à Corte de Contas o plano
de ação que está sendo utilizado para encerrar os
pagamentos indenizatórios na Saúde.

Com tema “Desafios e estratégias durante a pandemia”,
Tribunal irá sediar o I Simpósio em Educação Pública no
Amazonas. Realizado pela Escola de Contas Públicas, o
evento pretende instigar o debate e a reflexão sobre os
desafios e estratégias no ensino do Amazonas.

TCE-AM sedia I Simpósio em Educação Pública no
Amazonas na próxima quarta (25)
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