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Técnicos municipais e do Estado
participam no TCE de oficinas

T

écnicos da administração estadual
direta e indireta e dos municípios do
polo de Porto Velho (além da sede,
Alto Paraíso, Candeias, Cujubim, GuajaráMirim, Itapuã e Nova Mamoré) participaram,
no início do mês de maio, das oficinas do IX
Encontro de Atualização Administrativa,
realizado pelo Tribunal de Contas (TCERO). Foram abordados os temas
Orçamento Público e Gestão Fiscal, pelo
conselheiro-substituto Omar Dias; Atos de
Pessoal, ministrada pelas servidoras Maria
Gleidivana e Camila Cristóvam; e Processo
Legislativo, cujo instrutor foi o chefe de
Gabinete da Presidência, Laércio Fernando.
SAIBA MAIS AQUI

Abertas inscrições para
seminário sobre o Fundeb
em Vilhena e Ouro Preto

O

Tribunal de Contas (TCE-RO), por meio da Escola Superior de
Contas (Escon), realiza no mês de junho nos municípios de Vilhena
e Ouro Preto do Oeste o Seminário de Orientação para Membros
de Conselhos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais de Magistério (Fundeb). Com
carga total de 32 horas-aula (16 horas-aula em cada etapa), o evento é
promovido em parceria com o Ministério Público estadual, por meio da
Promotoria de Justiça da Comarca de Vilhena, e as Câmaras Municipais
de Vilhena e de Ouro Preto. SAIBA MAIS AQUI

Tribunal realiza prova para estagiário
na capital e no interior

Servidores recebem
treinamento sobre fluxograma
de processos do TCE

A

s provas objetiva e de
redação do VI
Processo Seletivo
para Ingresso de Estagiários
de Nível Superior do
Tribunal de Contas do
Estado (TCE-RO) foram
realizadas no dia 18 de
maio para estudantes
universitários em quatro municípios-polo: Porto Velho,
Vilhena, Cacoal e Ariquemes. Em Porto Velho, as provas
foram aplicadas para acadêmicos de 12 áreas do
conhecimento humano: Administração, Biblioteconomia,
Biologia, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia
Florestal, Jornalismo, Pedagogia, Psicologia, Serviço
Social e bacharelado em Sistemas de Informação. Já no
interior, serão selecionados acadêmicos das áreas de
Contabilidade e Direito. SAIBA MAIS AQUI

Aberto curso sobre Licitações
e Contratos de Obras Públicas
ervidores do
Tribunal de
Contas e de
órgãos
jurisdicionados
participam, de 19 a 23
de maio, do curso
sobre Licitações e
Contratos de Obras
Públicas, Aplicação de
RDC e Entendimento do TCU. Coordenada pela Escola
Superior de Contas (Escon), a capacitação contabiliza 40
horas/aula e é ministrada pelo técnico do Tribunal de
Contas da União, André Mendes. SAIBA MAIS AQUI

S

D

entro das medidas necessárias à
migração para o processo eletrônico no
Tribunal de Contas de Rondônia,
atendendo, assim, objetivo traçado no Plano
Estratégico 2011/15 da Corte relativamente à
redução do tempo de apreciação e julgamento
de processos, foi ministrado no dia 19 de maio
um treinamento aos servidores da área de
Controle Externo e da Divisão de
Documentação e Protocolo, com foco na
operacionalização do procedimento previsto
na Resolução nº 146/2013/TCE-RO, qual seja,
o fluxograma de macroprocessos e processos
do Tribunal. Os conhecimentos foram
repassados pelo conselheiro-substituto
Francisco Júnior, pelo secretário-geral de
Controle Externo, José Luiz, e pelos
servidores Francisco Barbosa, Beatriz Raposo
e Maria Auxiliadora, contando ainda com a
participação do conselheiro Edílson de Sousa
Silva, que presidiu a comissão intersetorial
responsável pelo trabalho de mapeamento e
definição do fluxograma dos macroprocessos
e processos que compõem a resolução do
TCE-RO. SAIBA MAIS AQUI

