
tceamazonas tceam tceam tceamazonastceamazonas

SAIBA MAIS

 TCE-AM terá horários especiais de expediente em jogos do Brasil
durante a Copa

Em portaria  que será  publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) desta sexta-
feira (4), às 15h, o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM),
conselheiro Érico Desterro, determinou horários de expediente especiais em
dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo.
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Assembleia Legislativa do Amazonas aprova prestações de
contas do TCE-AM
Os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM) aprovaram
as prestações de contas dos exercícios de 2019, 2020 e 2021 do Tribunal
de Contas do Amazonas (TCE-AM). Os processos tiveram relatoria do
deputado Ricardo Nicolau (Solidariedade) que propôs a aprovação dos
processos e foi acompanhado pelos demais parlamentares da casa
legislativa.
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TCE-AM é palco do 9º Encontro Nacional de Juízes Eleitorais
realizado pelo Copeje

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) foi palco, na manhã
desta sexta-feira (4), do 9º Encontro Nacional do Colégio
Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral (Copeje), evento que
reúne juízes eleitorais de todo o país. Esta é a primeira vez que o
evento é realizado em Manaus, e também na Região Norte. 

Painel Internacional do TCE-AM sobre desenvolvimento virtual
e digital entra na última semana de inscrições
As inscrições para participação na 2ª edição do Painel Internacional:
“Democracia e Desenvolvimento nas Dimensões Digital e Virtual”, que
será realizado pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM),
chegaram na reta final.

TCE-AM divulga edital de processo seletivo para estágio com bolsa
de R$ 1,5 mil mensal

Com remuneração de R$ 1.286,59, além de auxílio-transporte no
valor de R$ 215,68, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM)
divulgou, nesta sexta-feira (4), o edital para o Processo Seletivo de
Estágio (PSE/2022) coordenado pela Escola de Contas Públicas 
 (ECP). 
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