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Escola de Contas divulga lista de cursos para o mês
de setembro

Novo Airão sedia rodas de cidadania e
‘Ouvidoria+Presidente’ do TCE-AM

O município de Novo Airão sediou o projeto
‘Ouvidoria+Presente’ realizado pela Ouvidoria do TCE-
AM. O evento foi marcado por uma audiência pública
com a presença do presidente da Corte de Contas,
conselheiro Mario de Mello, pelo ouvidor-geral,
conselheiro Érico Desterro, além do prefeito de Novo
Airão, Frederico Júnior.

Conselheiro Josué Cláudio participa de seminário
para discutir mercado de gás natural no Amazonas

O conselheiro Josué Cláudio participou de um
seminário realizado pela Fieam, Eneva e Sedecti. O
evento promoveu a discussão sobre a abertura do
mercado de gás natural no Amazonas, e contou com
a participação de diversos representantes das
empresas atuantes neste mercado. 

O TCE-AM retorna com 100% do quadro de
colaboradores para o trabalho presencial a partir da
próxima segunda-feira (20). A decisão de retornar com
todo o quantitativo de colaboradores aconteceu após
um conjunto de estudos feitos pela presidência,
Secretaria Geral, e Diretoria de Saúde.

TCE-AM retorna com 100% das atividades
em regime presencial

Com seis temas diferentes disponíveis, a Escola de
Contas Públicas do TCE-AM abriu inscrições para os
cursos que serão ministrados durante o mês de
setembro. Abertas para servidores e membros da
sociedade civil, todas as atividades serão realizadas de
forma remota.

A Escola de Contas Públicas divulgará no dia 4 de outubro
o resultado preliminar das provas do Processo Seletivo
Simplificado para estágio no TCE-AM. Mais de 2 mil
candidatos realizaram a prova e disputam uma das 100
vagas disponíveis nos setores da Corte de Contas.

Resultado preliminar de provas para estágio no TCE-
AM será divulgado no dia 4 de outubro
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