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SAIBA MAIS

Servidores da ECP e Ouvidoria do TCE-AM participam de
reuniões técnicas em evento da Atricon

Servidores da Escola de Contas Públicas (ECP) e da Ouvidoria do
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) participaram, nessa
quarta-feira (16), de reuniões técnicas sobre atividades referentes
à Educação e a participação social nas Cortes de Contas.
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 Conselheiro do TCE-AM suspende licitação da Sepror avaliada
em R$1,3 milhão

Em decisão cautelar, o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas
(TCE-AM), Fabian Barbosa, determinou a suspensão de um pregão
eletrônico realizado pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).
A decisão está disponível para acesso no Diário Oficial Eletrônico do
Tribunal, em www.doe.tce.am.gov.br.
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Presidente do TCE-AM participa de Assembleia Geral da Atricon

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Érico
Desterro, participou, nessa quarta-feira (16), da Assembleia Geral da
Associação dos Tribunais de Contas do País (Atricon) para discutir
ações para melhorias no sistema dos Tribunais de Contas ligados à
entidade.

TCE-AM conclui inscrições para estágio com 3,2 mil
estudantes inscritos

Após sete dias de inscrições, a Escola de Contas Públicas (ECP)
concluiu, às 23h59 de ontem (17), o período de candidaturas ao
Processo Seletivo para Estagiários (PSE/2022) do Tribunal de
Contas do Amazonas (TCE-AM). 

TCE-AM alcança selo Diamante em Transparência Pública em
avaliação nacional

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) alcançou, nessa quinta-
feira (17), o selo Diamante de Transparência Pública no Programa
Nacional de Transparência Pública da Associação dos Tribunais de
Contas do País (Atricon).
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