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PROCESSO SELETIVO
Convocados acadêmicos para
estágio no Tribunal de Contas
SAIBA MAIS AQUI

Membros e equipe gestora do Tribunal
concluem capacitação sobre
gestão pública contemporânea

Iniciado treinamento
para uso do Processo
de Contas eletrônico

D

ebates, atividades práticas, apresentações e
esclarecimentos envolvendo aspectos
referentes aos novos conceitos da gestão
pública contemporânea marcaram o
encerramento do Programa de Capacitação realizado,
no período de 20 a 24 de outubro, pelo Tribunal de
Contas de Rondônia (TCE-RO), por meio da Escola Superior de Contas (Escon), para
seus conselheiros, conselheiros-substitutos, procuradores do Ministério Público de Contas
(MPC) e servidores que exercem função estratégica de gestão. Ministrado pela Fundação
Dom Cabral, entidade contratada pelo TCE, o programa teve um total de 32 horas e foi
dividido em quatro módulos aplicados pelos instrutores Caio Marini (gestão orientada para
resultados), Lilian Bambirra (gestão estratégica com foco em pessoas), Lúcio Diniz (foco
em processos) e Gilberto Porto (foco em projetos). SAIBA MAIS AQUI

TCE realiza evento em Cacoal
e Ariquemes sobre Fundeb
Tribunal de Contas de Rondônia (TCERO), por meio da Escola Superior de
Contas (Escon), realiza no mês de
novembro nos municípios de Cacoal e
Ariquemes o Seminário de Orientações para
Membros de Conselhos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais de
Magistério (Fundeb). Todos os conhecimentos, orientações e
informações serão repassados pelo conselheiro-substituto do Tribunal de
Contas, Davi Dantas da Silva, e pelo assessor da Escola Superior de
Contas, Cláudio Uchôa. Cada etapa do seminário tem 16 horas-aula.
SAIBA MAIS AQUI

O

D

entro do calendário de implantação
do Processo de Contas eletrônico
(PCe) no Tribunal de Contas de
Rondônia (TCE-RO), foi aberto no
dia 28 de outubro, no Laboratório de
Informática da Escola Superior de Contas
(Escon), o cronograma das capacitações visando à operacionalização do novo
sistema de tramitação processual da Corte. Definido pelo Comitê Estratégico de
Tecnologia da Informação e Comunicação (Cetic), o cronograma prevê capacitações
ministradas por uma equipe multissetorial do TCE, composta por servidores das áreas
de informática e de controle externo, para as chefias dos setores. Haverá ainda
apresentações, a partir do dia 10 de novembro, para todos os servidores, além do
Manual de Uso do PCe. SAIBA MAIS AQUI

Acordo TCE/Fapero busca
estimular produção
científica no Estado

O

Tribunal de Contas (TCE-RO) e a Fundação
Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das
Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa
(Fapero) firmaram no dia 16 de outubro acordo de
cooperação, visando, primordialmente, desenvolver,
elaborar e prover apoio ao Programa de Doutorado (Dinter)
em Ciências Políticas executado atualmente pela fundação.
Com prazo de vigência de 48 meses, o termo foi assinado
pelo presidente do TCE, conselheiro José Euler Potyguara
Pereira de Mello, e pelo presidente da Fapero, Francisco
Elder de Oliveira Souza, durante ato realizado na sede da
Corte de Contas. SAIBA MAIS AQUI

TCE realiza curso sobre
licitações públicas
com foco no pregão

F

oi realizado nos dias
30 e 31 de outubro,
no auditório do
Tribunal de Contas
(TCE-RO), capacitação
sobre licitações públicas
com ênfase no pregão,
ministrada pelo auditor de controle externo do
Tribunal de Contas da União (TCU), Evaldo Araújo
Ramos. O curso, que é coordenado pela Escola
Superior de Contas (Escon), tem um total de 16
horas aula. SAIBA MAIS AQUI

