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SAIBA MAIS

Conselheiro do TCE-AM recebe medalha de Ouro da Cidade
de Manaus

O conselheiro Mario de Mello, coordenador da Escola de Contas Públicas do
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), recebeu na tarde de quarta-feira
(9), a medalha de Ouro da Cidade de Manaus. A homenagem foi concedida
pelo presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis,
em propositura do vereador Luís Mitoso.
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TCE-AM e Prefeitura de Manaus firmam TAG que garante
emprego a quase 3 mil funcionários de Manaus 

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) e a Prefeitura de Manaus
firmaram, na manhã de quinta-feira (10), um Termo de Ajustamento de
Gestão (TAG) que garante a permanência de quase três mil servidores do
executivo municipal que atuam em Regime de Direito Administrativo (RDA)
e celetistas.
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Abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Estágio do
TCE-AM 

A partir de hoje (11), os estudantes universitários que desejam
estagiar no Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) já podem
realizar inscrições para o Processo Seletivo de Estágio (PSE/2022). A
remuneração é de R$1.286,59, além de auxílio transporte no valor
de R$215,68.

Conselheiros do TCE-AM palestram na Espanha e no Egito

Reconhecidos pelas atuações nas áreas pedagógicas e ambientais, os
conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) Mario de
Mello e Júlio Pinheiro palestrarão em eventos na Espanha, e no Egito na
próxima semana.

Presidente do TCE-AM palestrará em Seminário de Direito Público,
promovido pela PGE

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM),
conselheiro Érico Desterro, será um dos palestrantes do Seminário
de Direito Público, promovido pela Procuradoria-Geral do Estado. O
evento acontece nos próximos dias 22 e 23 de novembro, e é parte
da programação de aniversário dos 50 anos do órgão.
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