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TCE-AM homenageia 70 servidores em comemoração
ao aniversário da Corte de Contas

Presidente do TCE-AM dá posse a sete servidores
aprovados no concurso público

O presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello
empossou sete novos servidores na Corte de Contas
aprovados no concurso público realizado este ano. Seis
são para o cargo de Auditor Técnico de Tecnologia da
Informação e um para o cargo de Auditor Técnico de
Obras Públicas.

Conselheiro aposentado Josué Filho recebe
homenagem pelos 13 anos de atuação no TCE-AM

Durante as comemorações aos 71 anos de fundação do
TCE-AM, foi realizada uma homenagem especial aos 13
anos de serviços prestados pelo conselheiro aposentado
Josué Filho. Josué recebeu uma placa especial e um
vídeo-homenagem dedicado a demonstrar os feitos de
sua carreira. 

Em celebração aos 71 anos de criação, o TCE-AM
lançou o ‘Projeto Casa TCE-AM – Século XXII”, que irá
restaurar a 2ª sede da história da Corte de Contas,
localizada no Complexo Boothline, no Centro de
Manaus.

TCE-AM comemora 71 anos com revitalização da
 2ª sede para abrigar “Casa TCE” 

A Corte de Contas homenageou 70 servidores que se
destacaram no último ano pelos serviços prestados ao
Tribunal. Os servidores foram agraciados com o Diploma
de Mérito Funcional, entregues pelos membros do
Tribunal Pleno.

A Ouvidoria do TCE-AM realizou a ‘Oficina de Gestão da
Ouvidoria Estudantil nas escolas’. O encontro buscou
explicar os detalhes do projeto, esclarecer dúvidas e
buscar alternativas para a adaptação do programa à
realidade das escolas. 

Ouvidoria do TCE-AM promove oficina para gestores
e coordenadores do projeto Ouvidoria Estudantil
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