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Membros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) se
reunirão com técnicos da Secretaria de Controle Interno da
Secretaria-Geral da Presidência da República, nos próximos dias 2
e 3 de junho, para discutir políticas de boas práticas e trocar
experiências. 

TCE-AM se reúne com membros do Controle Interno da
presidência da República para troca de experiências

Mais 10 servidores aprovados em concurso público são
empossados no TCE-AM

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro
Érico Desterro, empossou, na quinta-feira (26), mais dez novos
servidores no quadro de colaboradores da Corte de Contas. Eles
foram aprovados no último concurso público realizado pelo
Tribunal e encontravam-se no cadastro reserva do certame.
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Desenvolvimento sustentável será foco de painel internacional
a ser sediado no TCE-AM na segunda (30)

Com palestras dos especialistas Javier Medina e Lauro Ishikawa, o
Tribunal de Contas do Amazonas, por meio da Escola de Contas
Públicas  e em parceria com a Unialfa, sedia, nesta segunda-feira
(30), o 1º Painel Internacional “Direito ao desenvolvimento
sustentável e a importância da Amazônia no mundo globalizado”.

Após modificações no edital, auditor do TCE-AM autoriza
continuação de concurso da SSP

Após a organização do certame atender às mudanças necessárias,
o auditor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Mário
Filho, autorizou a realização das próximas fases do concurso
público da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Técnicos do TCE-AM participam de Pesquisa Nacional sobre
diretores de escolas públicas

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por meio da
Secretaria de Controle Externo (Secex), participa da Pesquisa
Nacional sobre Diretores de Escolas Públicas. A iniciativa foi
realizada por órgãos ligados ao Tribunal de Contas e outros da
área da educação.
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