Edição 71° - Ano II - De 23/08 a 27/08/2021
Concurso do TCE-AM: resultados das provas
objetivas devem ser divulgados até 15 de setembro

Os resultados definitivos das provas objetivas do
concurso público do TCE-AM devem ser publicados
até o dia 15 de setembro. Realizado nos dias 18 e
25 de agosto, o concurso disponibiliza 40 vagas
para provimento imediato na Corte de Contas, com
vencimentos de até R$8,3 mil, além de benefícios.
Saiba mais

Escola de Contas divulga lista de candidatos com
inscrições homologadas para Processo Seletivo de
Estagiários

TCE-AM traz mais 25% dos servidores para o trabalho
presencial, chegando a 75%

A Escola de Contas do TCE-AM divulgou a lista de
estudantes com inscrições homologadas para o
processo seletivo de estagiários. Ao todo, 2077
candidatos já estão concorrendo às vagas, outros 1278
estão pendentes de documentação.

Dando sequência à 3ª etapa do plano gradual de retorno
às atividades, o TCE-AM recebe mais 25% do efetivo dos
colaboradores para o trabalho presencial. Com o
aumento nesta etapa, o Tribunal passa a ter 75% de
pessoal em atividade na sede e outros 25% em trabalho
remoto.
Saiba mais

Saiba mais

Ouvidoria do TCE dá início à audiência pública em
Tabatinga

Conselheira do TCE-AM suspende pregão eletrônico
da UEA

A Ouvidoria do TCE-AM realizou a abertura do programa
Rodas de Cidadania e o projeto Ouvidoria + Presente, em
Tabatinga. A abertura foi realizada no auditório da
Universidade do Estado do Amazonas e contou com a
participação do presidente do Tribunal, conselheiro
Mario de Mello, e do ouvidor-geral, conselheiro Érico
Desterro.

A conselheira do TCE-AM, Yara Lins dos Santos,
determinou a suspensão de um Pregão Eletrônico para
contratação de empresa especializada em serviços de
alojamento pela Universidade do Estado nos municípios
de Parintins, Tefé e Tabatinga.

Saiba mais

Saiba mais

tceamazonas

tceam

tceam

tce-am

Produzido pela Diretoria de Comunicação Social

tceamazonas

