
ANEXO I

VENCIMENTOS DOS CARGOS DE CARREIRA

PADROES VENCIMENTAIS POR CARGO

CARGOS POR ESCOLARIDADE, NíVEL E CLASSE
PADRAO rNrCrAL DA CARRETRA (NíVEUCLASSE: A/t)

(VALORES DEVTDOS A PARTTR DE 01.06.2018 - LEt N. 4,691, DE 09.11.2018)

CARGO ESCOLARIDADE

VAGAS
VENCIMENTO
BÁS|CO (R$)

LEIS N.
3627t2011

83857t2013
FUTURAS

AUDITOR TÉCNICO DE
]ONTROLE EXTERNO,

A,BeC
NíVEL SUPERIOR

COMPLETO
4081 646í 8.328,77

ASSISTENTE DE

CONTROLE EXTERNO

A,BeC

N|VEL MÉD]O
COMPLETO

1272 002 5.9í8,97

AUXILIAR TÉCNICO
AeB

NiVEL
FUNDAMENTAL

COMPLETO
112 002 R$ 4.206,41

IOTAL 5461,2 646í

í - VER ANEXO IV
2 - VER ANEXO V



ANEXO II

VENCIMENTOS DOS CARGOS DE CARREIRA

PADRÕES VENCIMENTAIS POR PROGRESSOES
HORIZONTAL E VERTICAL

CARGOS POR ESCOLARIDADE, NíVEL E CLASSE
(VALORES DEVTDOS A PARTTR DE 0í.06. 2018- LEI N.4.69í, DE 09.{í.20í8)

ESCOLARTDADE NIVEL SUPERTOR COMPLETO - VENCIMENTO BASICO (Rl i)

N|VEUCLASSE I il lil IV V

A 8.328,77 8.495,34 8.665,25 9.838,55 9.015,32

B 9.195,63 9.379,54 9.567,13 9.758,48 9.953,65

c 10.152,72 10,355.77 10.562,89 10.774,15 10.989,63

D 11.209,42 l',t.433,61 11.662,28

ESCOLARIDADE NIVEL MEDIO COMPLETO. VENCIMENTO BASICO (R$)

NiVEUCLASSE I 1t ilt IV V

A 5.918,97 6.037,34 6.í 58,09 6.281,25 6.406,88

B 6.535,02 6.665,72 6.799,03 6.935,01 7.073,71

c 7.215.19 7.359,49 7.506,68 7.656,81 7.809,95

D 7.966,15 8.125,47 8.287,98

ESCOLARIDADE N FUNDAMENTAL COMPLETO . VENCIMENTO rco

NíVEUCLASSE il IV V

A 4.206,41 4.290,54 4.376,35 4.463,88 4.553,15

B 4.6M,22 4.737,10 4.83í,84 4.928,48 5.027,05

c 5.127,59 5.230,14 5.334,74 5.441,44 5.550,27

5.66í,27 5.774,50 5.889,99

OBS,: NECESSARIOS OUTROS REQUISITOS,
DE DESEMPENHO.

coMo rEMPo DE SERVIçO NO TRIBUNAL E AVALIAçÃO



ANEXO III

VENCIMENTOS DOS CARGOS DE CARREIRA

TEMPO DE SERV|çO NECESSARTO PARA PROGRESSOES VERTICAL E HORIZONTAL
(ApLtcAVEL A TODOS OS CARGOS DE TODOS OS NíVEIS DE ESCOLARIDADE)

NIVEU
CLASSE

I
IV V

A 00a
02 anos

02 anos
e 0í dia

até 04 anos

04 anos
e 0í dia

até 06 anos

06 anos
e 01 dia

até 08 anos

08 anos
e 01 dia

até 10 anos

B
10 anos
e 0í dia

até 12 anos

12 anos
e 0í dia

até 14 anos

14 anos
e 0í dia

até í6 anos

í6 anos
e 01 dia

até í8 anos

í8 anos
e 0í dia

até 20 anos

c
20 anos e 0í

diaatê22
anos

22 anos e 01

diaatê24
anos

24 anos
e 01 dia

até 26 anos

26 anos
e 01 dia

até 28 anos

28 anos
e 01 dia

até 30 anos

D

30 anos
e 01 dia

até 32 anos

32 anos
e 01 dia

até 34 anos

34 anos
e 01 dia

até 35 anos

OBS.: NECESSARIOS OUTROS REQUISITOS, COMO TEMPO DE SERVIçO NO TRIBUNAL E

AVALIACÃO DE DESEMPENHO.



ANEXO IV

CARGOS POR CARREIRA

CARREIRA TECNICA DE CONTROLE EXTERNO
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

POR AREA DE ESPECIALIDADE
(CoMPARATTVO DAS S|TUAçOES ATUAL E FUTURA)

OBS.: QUADRO EM EXPANSÃO NA MEDIDA EM QUE EXTINTOS ALGUNS CARGOS DE N|VEL
SUPERIOR COMPLETO

E ToDoS oS DE N|VEL MÉDIo coMPLETo E FUNDAMENTAL (RECRnçÃO OU TRANSFORMAçÃO)

CARGO
=SCOL

ARI
DADE

AREA DE

ESPECIALIDADE

POS.
TOS
DAS
LEIS

N.

3627
t2011

E

3857t
20í3

POSTOS DA LEI NOVA

IMEDIATOS
FUTU
ROS

OCUP
ADOS
ATU.
AL.

MEN.
TE
E

RENO
MEA
DOS
NA

NOVA
LEr)

CRIADOS PARA CONCURSO
IMEDIATO

CRIAD
os

PARA
ocu.
PA.

çÃo
POS.
TERI.
oR3

CAR.GOS
RECR!.
ADOS

A PARTIR
DE

CARGOS
oe Hivel
SUPERIO

R

JA
EXTINTOS

CARGOS
RECRI.
ADOS

A
PARTIR

DE
CARGOS

DE
ruívss

uÉoro e
FUNDA.
MENTAL

JA
EXTINTO

s

CAR-
cos

INTEI.
RA

MENTE
NOVOS

AUDITOR
rÉcnrco
DE
CONTROLE
EXTERNO

ruível
ìUPER

roR
COMP
LETO

AUDITORIA
GOVERNAMEN.
TAL

A 1011 91í'5 574,5 727 I 098 566 2383'e

B 562+í 283,e 00 00 00 00

c í002 723,e 00 00 00 00

AUDITORIA DE
OBRAS
púaucas

A 331 331 00 00 096 00

AUDITORIA DE
TECNOLOGIA
DA
rHronueÇÃo

A í6í 161 00 00 í5ô 00

MINISTERIO
púelrco oe
CONTAS

A 201 201 00 00 206 00

TOTAL PARCTAL - r (CARGOS DA LEI
385712013 E ATUAIS)

32710 260e 574'5 817,8 í006
I 38/
2383,e

TOTAL PARCIAL- ll(CARGOS ATUAIS POR

oRrcEM e ocuplçÃo)
2609 +

í 04,5,6
2384,5,6 í 3838,1

0

TOTAL PARCIAL - lll (GARGOS ATUAIS DE

ocupnçÃo IMEDIATA E FUTURA)
508e,í0 í 383's,1

0

SUPERIOR, 64610



,l NA LEI N. 3.857 t201 3, 1 70 CARGOS DE
DESOCU PADOS E 1 60 ocu PADOS: 91 DE AU D

16 DE TECNOLOGTA DA TNFORMAçÃO E 20 DO MTNTSTÉRrO PÚBLTCO DE CONTAS) - CARGOS
RENOMEADOS PARA AUDTTOR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO - A (NAS MESMAS AREAS DE
ESPECTALTDADE REFERTDAS).
2 - NA LEr N. 3.857t2013, H^ 156 POSTOS DE ANALISTAS TÉCNTCOS A E B (28 DESOCUPADOS E

EXTINTOS E 28 OCUPADOS REMANESCENTES DE ANALISTA TÉCNICO.A E 28 DESOCUPADOS E

EXTTNTOS E 72 OCUPADOS E REMANESCENTES DE ANAL]STATÉCNrcO-B).
3. OS íOO POSTOS REMANESCENTES DE ANALISTA TÉCNICO.A E B, RESPECTIVAMENTE, FORAM
RENOMEADOS PARA AUDITOR TECNICO DE CONTROLE EXTERNO.AUDITORIA GOVERNAMENTAL.
B (28) E C 172). QUANDO SE DESOCUPAREM SERÃO SUBSTffUÍDOS PAULATTNAMENTE POR 100
CARGOS DESDE JA CRIADOS DE AUDITOR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA
GoVERNAMENTAL-A E, NESTA MEDIDA, SUBMETTDOS A CONCURSO PÚBL|CO FUTURO (9).

4 - OS 57 POSTOS DESOCUPADOS DE ANALTSTA TÉCNTCO,A (28) E B (28) E MÉDrCO (0í) - E

EXTINTOS NA FORMA DA LEI N. 3857/20í3 - FORAM RECRIADOS COMO 57 CARGOS DE AUDITOR
TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO.AUDITORIA GOVERNAMENTAL.A E DISPONIBILIZADOS PARA
CONCURSO IMEDIATO.
5 - OS 10 CARGOS VAGOS DE ANALISTA TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA
GOVERNAMENTAL . DOS 170 POSTOS TOTAIS PREVISTOS NA LEI N. 3857/2013 E RENOMEADOS
COMO AUDITOR TECNICO DE CONTROLE EXTERNO.AUDITORIA GOVERNAMENTAL.A SÃO
DISPONIBILIZADOS PARA CONCURSO IMEDIATO.
6 - FORAM CRIADOS ESPECIFICAMENTE NOVOS 1()() CARGOS DE AUDITOR TÉCNICO DE

GoNTROLE EXTERNO-A (56 PARA AUD|TORTA GOVERNAMENTAL, 09 PARA AUDTTORIA DE OBRAS
púBLtcAs, is PARA AUDtroRtA DE TEcNoLoGtA DA tNFoRMAçÃo E 20 PARA MtNtsrÉR|o
PÚBL|CO DE CONTAS) E DISPONIBILIZADOS PARA CONCURSO IMEDIATO.
7 - DA LEI N. 3857/2013,22DOS 50 CARGOS DE ASSISTENTE TÉCNrcO DE CONTROLE EXTERNO, 11

DOS 29 CARGOS DE ASSISTENTE TÉCNICO.A E 34 DOS í15 CARGOS DE ASSISTENTE TÉCNICO.B
JA VAGARAM E FORAM EXTINTOS. A ESTES 67 CARGOS DE NíVEL MÉD|o EXTINTOS FORAM

SOMADOS 05 CARGOS DE MOTORISTA JAMAIS PREENCHIDOS E TAIS 72 POSTOS FORAM

RECRIADOS/TRANSFORMADOS EM72 CARGOS DE AUDITOR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO -
AUDITORIA GOVERNAMENTAL.A E DISPONIBILIZADOS PARA CONCURSO IMEDIATO.

8 . DA LEI N. 3857/2013, 06 DOS 08 CARGOS DE AUXILIAR TÉCNICO.A E 03 DOS í2 CARGOS DE

AUXILIAR TÉCNrcO.B JA VAGARAM E FORAM EXTINTOS. TAIS 09 POSTOS FORAM RECRIADOS

COMO 09 CARGOS DE AUDITOR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO . AUDITORIA
GOVERNAMENTAL.A E DISPONIBILIZADOS PARA CONCURSO IMEDIATO,
9. OS ATUALMENTE EXISTENTES 1OO CARGOS DE AUDITOR TÉCNrcO DE CONTROLE EXTERNO.B
E C (28 + 721, 127 DE ASSTSTENTE CONTROLE EXTERNO-A, B E C (28 + 18 + 81) E í1 AUXILIAR
TÉCNrcO-A E B (02 + 09), NO TOTAL DE 238 POSTOS, CONSTAM, DESDE AS LEIS_N. 313812007 E

3.857t2013, EM QUADRO EM EXTINçÃO. NA MEDTDA EM QUE VAGAREM, DARAO LUGAR AO
PREENCHIMENTO POR CONCURSO FUTURO DE 238 CARGOS DE AUDITOR TÉCNICO DE

CONTROLE EXTERNO.A, RECRIADOS DESDE JA, NA MEDIDA DAS NECESSIDADES DO TRIBUNAL
DE CONTAS (3).

10 - ATÉ A EDIçÃO DESTA LEt, HAVTA 327 CARGOS DE ANALISTA TECNTCO DE CONTROLE
EXTERNO E ANALTSTA TÉCN|CO A.E B (í, 2), TODOS DE MESMAS ATRTBUIçÔES, REQUISITOS E

REMUNERAçOES, ALÉM DE 01 CARGO DE MÉDrcO. ESTES CARGOS FORAM RENOMEADOS COMO

AUDtroR rÉbrurco DE coNTRoLE EXTERNo. ATcE (í20 ATcE-A REMANEScERÃo, 156 ATcE-B E c
SERAO EXTINTOS E RECRIADOS COMO FUTUROS ATCE.A, MAIS UM DA CONVERSÃO DO CAREGO
oe uÉorco - vER ANEXo



ANEXO V

CARGOS POR CARREIRA

CARREIRA ADMINISTRATIVA DE CONTROLE EXTERNO
CARGOS DE NíVEL MÉDIO COMPLETO

(GoMPARATTVO DAS SIrUAçÕES ATUAL E FUTURA)

oBS.: QUADRO EM,EXTTNçÃO. NA MEDIDA EM QUE EXTINTOS,
TODOS OS CARGOS DE NIVEL MEDIO COMPLETO SERAO CONVERTIDOS EM

CARGOS TÉCNICOS DA CARREIRA DE CONTROLE EXTERNO DE NIVEL SUPERIOR
PARA PREENCHIMENTO POR CONCURSO

CARGO
ESCOLARIDADE

POSTOS
DA LEIS N.

3627t2011
E

3857t2013

POSTOS DA LEI NOVA

ATUAIS FUTUROS

CARGOS
DE NíVEL

MÉDlo
OCUPAD

os
ATUALM

ENTE
(RENOME
ADOS NA

NOVA
LEr)

CARGOS
DE N|VEL

MÉDlo
EXTINTOS
E RECRIA.
DOS COMo
DE NíVEL

SUPERIOR

CARGOS
DE

NÍVEL
MEDIO

A
EXTIN.
GUIR

LEI N.

3857t2013

CARGOS
DE NÍVEL

SUPERIOR
DECOR.
RENTES

DOS
CARGOS
DE NíVEL

MÉDIO
EXTINTOS

OUA
EXTIN.
GUIR

\SSISTENTE
)E
]ONTROLE
:XTERNO

NíVEL MÉDIO
COMPLETO

A 501 28 22 28 501'6

B 293 í 83,4 115 í93 293,6

c í í53 8í 3,4 345 813 í 153,6

|/IOTORISTAP 052 00 052 00 052'6

TOTAL 1996 127 726 1276 í996

TOTAL DE CARGOS DE NIVEL MEDIO
ATUAIS

1271,4,6

TOTAL DE CARGOS DE NIVEL MEDIO
NO FUTURO

006

í - NA LEt N. 3.857t2013, 50 CARGOS DE ASSTSTENTE DE CONTROLE EXTERNO (22

DESOCUPADOS E 28 OCUPADOS) - CARGOS RENOMEADOS PARA ASSISTENTE DE

CONTROLE EXTERNO.A.
2 - NA LEr N. 3.85712013, 05 DE MOTORISTA (05 DESCOCUPADOS) Ê 22 CARGOS

DESOCUPADOS DE ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO FORAM TRANSFORMADOS EM 2i
CARGOS DE AUDITOR TÉCNEO DE CONTROLE EXTERNO.A E DISPONIBILIZADOS PARI
CONCURSO IMEDIATO.
3 - NA LEt N. 3.857/2013, HA 144 POSTOS DE ASSTSTENTE TÉCNICO-A E B (11 DESOCUPADOS E

EXTINTOS E 18 OCUPADOS REMANESGENTES DE ASSISTENTE TÉCNICO.A E 34

DESOCUPADOS E EXTINTOS E 8í OCUPADOS E REMANESCENTES DE ASSISTENTE TÉCNGO'
B).
4 . OS 18 E 81 POSTOS REMANESCENTES DE ASSISTENTE TÉCNrcO.A E B

RESPECTIVAMENTE, FOR,AM RENOMEADOS PARA ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO-E

(18) E C (81). QUANDO SE DESOCUPAREM SERÃO SUBSTTTU|DOS PAULATINAMENTE POR 9t
CARGOS DESDE JA CRIADOS DE AUDITOR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIÁ

GOVERNAMENTAL-A E, NESTA MEDIDA, SUBMETIDOS A CONCURSO PÚBLICO.

5. DA LEt N. 3857/2013, OS POSTOS DESOCUPADOS DE ASSTSTENTE TÉCNICO A (íí) E B (34),
E EXTINTOS NA FORMA DA LEI N. 3857/2013. FORAM RECRIADOS 45 E SOMADOS 22 VAGOS



DE ASSISTE DE CONTROLE EXTERNO; A ESTES 67 CARGOS DE
FORAM SOMADOS 05 CARGOS DE MOTORISTA JAMAIS PREENCHIDOS E TAIS 72
FORAM RECRIADOS/TRANSFORMADOS EM72 CARGOS DE AUDITOR TÉCNrcO DE CONTROL
EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL.A E DISPONIBILIZADOS PARA CONCU
IMEDIATO.
6 - NO QUADRO DA LEt 3857t2013, HAVTA, AFTNAL í99 CARGOS DE NíVEL MÉDlo (127 AIN
ocupADos E 72 DESOCUPADOS). ESTES CARGOS FORAM OU URÃO A
PRoGRESSTVAMENTE EXTTNTOS E CONVERTTDOS (RECRTADOS OU TRANSFORMADOS) EM I
CARGOS DE N|VEL SUPERIOR DE AUDTTOR TECNTCO DE CONTROLE EXTERNO.A (72

RECRIADOS PARA CONCURSO; 127 JA CR|ADOS PARA PAULATINA SUBSTITUçÃO
CARGOS DE NIVEL MEDIO AINDA OCUP

ANEXO VI

CARGOS POR CARREIRA

CARREIRA ADMINISTRATIVA DE CONTROLE EXTERNO
CARGOS DE NíVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

(CoMPARATTVO DAS S|TUAçÔES ATUAL E FUTURA)

oBS.: OBS.:QUADRO EM EXTINçÃO - NA MEDIDA EM QUE EXTINTOS,
TODOS OS CARGOS DE NIVEL FUNDAMENTAL SERÃO CONVERTIDOS EM

CARGOS TÉCNICOS DA CARREIRA DE CONTROLE EXTERNO DE NIVEL SUPERIOR
PARA PREENCHIMENTO POR CONCURSO

POSTOS DA LEI NOVA

ATUAIS FUTUROS

CARGOS
DE NÍVEL

SUPE.
RIOR

DECOR.
RENTES

DOS
CARGOS
DE NíVEL

MÉDIO
EXTINTOS

OUA
EXTIN.
GUIR

CARGO
ESCOLARIDADE

POSTOS
DA LEIS N.

362712011
E

385712013

CARGOS DE

NíVEL MÉDIO
OCUPADOS

ATUALMENTE
RENOMEADOS
NA NOVA LEI

CARGOS DE
NiVEL
MÉDlo

EXTINTOS E
RECRIADOS

COMO DE
NiVEL

SUPERIOR

CARGOS
DE

NiVEL
MEDIO
ASE

EXTIN
GUIR
LEI N.

385712013

02 08A 08í 02 06

09 12

AUXILIAR
TÉCNICO

NIVEL
FUNDAMEN.
TAL
COMPLETO B 123 09 03

092 111 203TOTAL 205 111

TOTAL DE CARGOS DE NiVEL
MEDIO ATUAIS

111

001,3
TOTAL DE CARGOS DE NIVEL
MÉDO NO FUTURO

1 - NA LEI N. 3.857/2013, HAVIA 20 CARGOS DE AUXILIAR tco-A E B (09 DESOCUPADOS
.TEC

LIARES N11 ocu 1OS ocu1 PADOS TÉCNEOS.AAUXILIARES 09E AUXI(02PADOS).
DENOM EXTIEMEMSÃO coMMANTIDOS AS MESMAS QUADRO



JA SE EXTINGUIRAM E SÃO RECRIADOS COMO 09 CARGOS DE AU

CONTROLE EXTERNO.A E DISPONIBILIZADOS PARA CONCURSO IMEDIATO.

3 - NO QUADRO DA LEI 3857/2013, HAVIA, AFINAL 20 CARGOS DE N|VEL FUNDAMENTAL (1

A|NDA OCUPADOS E 09 DESOCUPADOS). ESTES CARGOS FORAM OU URÃO A
PRoGRESSTVAMENTE EXTTNTOS E CONVERTTDOS (RECRTADOS OU TRANSFORMADOS) EM

CARGOS DE NíVEL SUPERIOR DE AUDITOR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO.A (09

RECRIADOS PARA CONCURSO IMEDIATO; 1í JA CRIADOS PARA PAULATINA SUBSTITU

DOS CARGOS DE NíVEL FUNDAMENTAL AINDA OCUP

Ercos-A AUXILIARES03 cos-2 o 09s DESOCCARGOS PADOSU AUXILIARES(06
ND ITOR TÉC rco

ANEXO VII

CARGOS COMISSIONADOS

CARGOS POR GRUPO, QUANTIDADE E REMUNERAçÃO

No

ORDEM
CARGOS / SíMBOLO

QUANTI
DADE

RE

VENCI
MENTO

REPRE
SENTAÇÃO

TOTAL

I COORDE SUPERIOR. CC.7

t.0í SEcRETARTO-GERAL DE ADMINISTRAçÃO 1 10.299,29 10.299,29 20.598,58

1.02 SECRETARIO.GERAL DE CONTROLE EXTERNO
,l í0.299,29 10.299,29 20,598,58

r.03 SECRETARIO DO TRIBUNAL PLENO 1 10.299,29 10.299,29 20.598,58

2 ASSESSORAMENTO SUPERIOR . CC.6

2.01 CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCN 1 8.368,16 8.368,16 16.736,32

2.02 DIRETOR.GERAL DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLrcAS 1 8.368,16 8.368,16 16.736,32

3 D SUPERIOR. CC.s

3.01 CHEFE DE GABINETE DE AUDITOR 4 6.597,75 6.597.75 13.195,50

t.02 CHEFE DE GABINETE DE CONSELHEIRO 7 6.s97,75 6.597,75 13.195,50

3.03 CHEFE DE GABINETE DO CORREGEDOR.GERAL 1 6.597,75 6.597,75 13.195,50

3.04 CHEFE DE GABINETE DO OUVIDOR 1 6.597,75 6.597,75 í3.í95,50

3.05 CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR.GERAL 1 6,597,75 6.597,75 í3.195,50

3.06 CHEFE DE GABINETE DO VICE.PRESIDENTE 1 6.597,75 6.597,75 í 3.195,50

3.07 DIRETOR DE ADMINISTRAçÃO INTERNA 1 6.597,75 6.597,75 13.195,50

3.08 lsTRAÇÃO ORÇAME NTARIA E FINANCEIRADIRETOR DE ADMIN 1 6.597,75 6.597,75 í3.195,50

ì.09 DIRETOR DA ASSISTÊNCIA MILITAR 1 6.597,75 6.597,75 í3.195.50

t.10 DIRETOR DE CERIMONIAL 1 6.597,75 6.597,75 í3.í95,50

3.1 1 DIRETOR JURÍDICO 1 6.597,75 6.597,75 13,í 95,50

t.12 DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICA 1 6.597,75 6.597,75 13.195,50

3.í3 DIRETOR DE CONTROLE INTERNO 1 6.597,75 6.597,75 13.195,50

3.14 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 1 6.597,75 6.597,75 13.í95,50

3.1 5 DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 6.597,75 6.597,75 13.195.50

3.1 6 DIRETOR.EXECUTIVO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS ,l 6.597,75 6.597,75 13.195,50

1.17
DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO
DIRETA ESTADUAL

DA ADMINISTRAçÃO I 6.597,75 6.597,75 13.195,50

3.18
DIRETOR DE CONTROLE
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL

EXTERNO DA I 6.597,75 6.597,75 í3.195,50

3.19
DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DA ADMINI
MUNIC|PIO DE MANAUS

srRAçÃo D0
1 6.597,75 6.597,75 13.195,50



t.20
DTRETOR DE CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAçAO DOS

MUNICíPIOS DO INTERIOR
1 6.597,75 6.597,75 í3.í95,50

,.21
DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE ADMISSOES DE

PESSOAL
1 6.597,75 6.597,75 í 3.í 95,50

t.22
DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE APOSENTADORIAS
REFORMAS E PENSÕES

1 6.597,75 6.597,75 í3.í95,50

t.23
DTRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE ARRECADAçÃO
SUBVENCOES E RENÚNCIA DE RECEITAS

1 6.597,75 6.597,75 13,195,50

t.24
DTRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE LlClrAçoES E

CONTRATOS
1 6.597,75 6,597,75 13.195,50

3.25 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS PUBLICAS 1 6.597.75 6.597,75 í3.í95,50

3.26

DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DOS REGIMES PROPRIOS
DE PREVDÊNCN DO ESTADO E DOS MUNrcÍPIOS DO

AMAZONAS
1 6.597,75 6.597,75 í3.195,50

3.27
DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE TECNOLOGIA DA

INFORMACÃO
1 6.597,75 6.597,75 13.í95,50

ì.28 DIRETOR DO MINISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS 1 6.597,75 6.597,75 13.í 95.50

4 INTERME - cc.4
4.0'l CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIAAMBIENTAL 1 5.020,90 5.020,90 10.041,80

4.02
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
DESESTATIZAÇÕES, CONCESSOES E PREçOS PÚBLICOS

DE
1 5.020,90 5.020,90 10.04í,80

4.03 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EM EDUCAÇÃO 1 5.020,90 5.020,90 10.041.80

4.04
CHEFE DO DEPARTAMENTO
TRANSFERÊNClAS VOLUNTARIAS

DE AUDITORIA DE
1 5.020,90 5.020,90 í 0.041,80

4.05 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA OPERACIONAL 1 5.020,90 5.020,90 10.04í.80

[.06 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EM SAUDE 1 5.020,90 5.020,90 í0.041,80

t.07
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AUTUAçÃO, ESTRUTURA E

DrsrRtBU tÇÃo PRocEssuAL
1 5.020,90 5.020,90 10.04í,80

f.08 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 5.020,90 5,020,90 í0.041.80

f.09
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E

FINANCEIRA DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS
1 5.020,90 5.020,90 10.041,80

t.10 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 1 5.020,90 5.020,90 Í 0.04í,80

+.11 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇOES ESTRATEGICAS 1 5.020,90 5.020,90 10.04í,80

t.12 cnÈre Do DEPARTAMENTo DE PESSoAL E DocUMENTAçÃo 1 5.020,90 5.020,90 í 0.041,80

f.í3 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E

oncnnzecÃo
1 5.020,90 5.020,90 10.04í,80

t.14 cTIeTe Do DEPARTAMENTO DA PRIMEIRA CÂUIRRR 1 5.020,90 5.020,90 í0.041.80

3.1 5
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO E EXECUçAO DAS

oecrsÕes
1 5.020,90 5.020,90 10.041,80

4.1 6 CHEFE Do DEPARTAMENTO DA SEGUNDR CÂUINR ,l 5.020,90 5.020,90 í0.041,80

4.17
CHEFE DO DEPARTAMENTO TÊCNICO DE ESTUDOS,

PESQUISAS E EXTEUSÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚALGAS
I 5.020,90 5.020,90 10.041,80

5 DI tcA. cc-3
5.01 cHEFE oe oIvISÃO DE AMBIENTE COMPUTACIONAL 1 4.634,68 4.634,68 9.269,36

5.02
CHEFE oe ovISÃO DE ACORDOS, NORMAS E PROCEDIMENTOS
DE CONTROLE EXTERNO

1 4.634,68 4.634,68 9.269,36

5.03 cHEFE or ovISÃO DE APOIO AS SESSOES 1 4.634,68 4.634,68 9.269,36

5.04 cHEFE oe ovISÃO DE ARQUIVO 1 4.634,68 4,634,68 9.269,36

5.05 cHEFE oe ovtsÃo oe RsstsrÊNctR soctAl 1 4.634,68 4.634,68 9.269,36

s.06 cHEFE oe ovISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENT 1 4.634,68 4.634,68 9.269,36

5.07 CHEFE ol orvrsÃo DE coMUNtcAcoEs PRocESsuAls 1 4.634,68 4.634,68 9.269.36

5.08
CHEFE DE
rneouÊHcta

orvrsÃo DE coNTRoLE E APURAçÃO DE
1 4.634,68 4.634,68 9.269,36

5.09 cHEFE oe ovSÃO DE EXECU çÃo prruarucErnn ,l 4.634,68 4.634,68 9.269,36

5.10 cHEFE oe ousÃo DE EXEcUÇÃo onçarurNTARlA 1 4.634,68 4.634,68 9.269,36



5.11
GHEFE DE DrVrSÃO DE TNSTRUçÃO E INFORMAçÕES
FUNCIONAIS

1 4.634,68 4.634,68 9.269,36

5.12 CHEFE DE DIVISÃO DE MANUTENÇAO 1 4.634,68 4.634,68 9.269,36

5,13 CHEFE DE DIVISÃO DE MATERIAL 1 4.634,68 4.634.68 9.269.36

5.14 CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMONIO 1 4.634,68 4.634,68 9.269,36

5.15 CHEFE DE DIVISÃO DE PREPARAÇÃO DA FOLHA 1 4.634,68 4.634,68 9.269,36

5.16 CHEFE DA DIVISAO DE PREPARO DE JULGAMENTO 1 4,634,68 4.634,68 9.269.36

5.17 CHEFE DE DIVISÃO DE REDACÃO DE ACORDÃOS 1 4.634,68 4.634,68 9.269,36

t.í8 CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO DE PESSOAL I 4.634,68 4.634,68 9.269,36

t.19 CHEFE DE DIVISÃO DE SAÚDE 1 4.634,68 4.634.68 9.269.36

,.20 CHEFE DE DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1 4.634,68 4.634,68 9.269,36

i.21 CHEFE DE DIVISÃO DE SUPORTE 1 4.634,68 4.634,68 9.269.36

I ASSESSORAMENTO INTERMEDIARIO . CC.2

i.01 ASSESSOR DE AUDITOR 12 3.862,23 3.862,23 7.724,46

i.02 ASSESSOR DE CONSELHEIRO 28 3.862,23 3.862,23 7.724,46

i.03 ASSESSOR DA CONSULTORIA TECNICA 4 3.862,23 3.862,23 7.724,46

õ.04 ASSESSOR DA CORREGEDORIA GERAL 3 3.862,23 3.862,23 7.724,46

ô.05 ASSESSOR DA DIRETORIA JURIDICA 3 3.862,23 3.862,23 7.724,46

ô.06 ASSESSOR DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS 2 3.862,23 3.862,23 7.724,46

ô.07 ASSESSOR DA OUVIDORIA 3 3.862,23 3.862,23 7.724.46

ô.08 ASSESSOR DA PRESIDENCIA 6 3.862,23 3.862,23 7.724.46

i.09 ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA CAMARA 3 3.862,23 3.862.23 7.724,46

õ.10 ASSESSOR DE PROCURADOR DE CONTAS í0 3.862,23 3.862,23 7.724,46

ô.1 I ASSESSOR DA PROCURADORIA GERAL DE CONTAS 4 3.862,23 3.862,23 7.724,46

6.',|2 ASSESSOR DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAçAO 2 3.862,23 3.862,23 7.724,46

ô.1 3 ASSESSOR DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO 4 3.862,23 3.862,23 7.724,46

6.14 ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA CÃMARA 3 3.862,23 3.862,23 7.724,46

ô.15 ASSESSOR DA VICE.PRESIDÊNCIA 3 3.862,23 3.862,23 7.724,46

I lco - cc-í
L01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 41 2.317,34 2.317,34 4.634,68

t.02 ASSISTENTE DE AUDITOR 12 2.317,34 2.317,34 4.634,68

7.03 ASSISTENTE DE CONSELHEIRO 21 2.317,34 2.317,34 4.634.68

t.04 ASSISTENTE DA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS 2 2.317.34 2.317,34 4.634,68

7.05 ASSISTENTE DA CORREGEDORIA GER,AL 3 2.317,34 2.317.34 4.634,68

7.06 ASSISTENTE DE DIRETORIA 14 2.317.34 2.317,34 4.634.68

7.07 ASSISTENTE DA OUVIDORIA 3 2.317,34 2.317.34 4.634,68

r.08 ASSISTENTE DA pResroÊrucn 6 2.317,34 2.317,34 4.634,68

r.09 ASSISTENTE oe PRESIOÊNCIA DA PRIMEIRA CÂMARA 3 2.3',17,34 2.317,34 4.634.68

t.10 ASSISTENTE DA PROCURADORIA GERAL DE CONTAS 3 2.317,34 2.317,34 4.634,68

L11 RAçÃOASSISTENTE DA SECRETARIA GERAL DE ADMINIST 2 2.317,34 2.3',17,34 4.634,68

t.12 ASSISTENTE DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO 2 2.317,34 2.317,34 4.634,68

t.13 ASSISTENTE DA IA DA SEGUNDA CAMARA 3 2.317,34 2.317,34 4.634,68

1.14 ASStSTENTE DA vtcE-PRestoÊt'tclR 3 2.317,34 2.317,34 4.634.68



ATRTBUIçoES DOS CARGOS EM COMISSÃO

E REGiUlSlros PARA SUA OCUPAçÃO

ANEXO VIII

OS CARGOS

outros atos administrativos;
coordenar, orientar e supervisionar os serviços do orgão de sua titularidade,

zelando por seu normal funcionamento e eficiência;

Distribuii os trabalhos pelos servidores lotados sob sua responsabilidade

direta;
Representar a seu superior ou a quem determine o regulamento sobre

infrações disciplinares que identificar;

Buscar obter de seu superior as providências e medidas e meios necessários

dos trabalhos

de serviço eCumprir e fazer cumPrir os regu lamentos, instruções, normas

BUrçOES

SUPERIOR.CC.Tcoo
ERAL DE ADMISEGRET

funcionamento do Tribunal;

óui ápãn administrativo à Presidência, ao Corpo Deliberativo e ao Ministério

Público de Contas;
oirigiie coordenai, sob a supervisão do Presidente do Tribunal, as atividades

de 
"expediente, de gestão de material e patrimônio, .de administração

orçamentária e financeira, de pessoal e gerencial do Tribunal;

i.po1. uo presidente do Tribunal a lotação dos servidores na Secretaria;

Zelar, com o auxilio das Diretorias de Administração lnterna,. de Gestão de

Pessoas e de Recursos Humanos, pelo regime disciplinar e propor

prwiocncias legais ou regulamentares nos casos de indisciplina ou omissão;
'Fornecrr as informaçõás tecnicas das áreas de sua competência ao

presidente, à Secretaria Geral de Controle Externo, ao Ministerio Público de

Contas e ao controle interno;

oferecer apoio técnico-pessoal ou por seus subordinados em ações e

assuntos do âmbito de sua competência;

ilil4;r presidente do Tribunal a constituição e designação de comissões e

grupo, de trabalho, com a participação de servidores de suas unidades

ãdrinistratiuas para realizar estudos e desenvolver projetos de interesse do

Tribunal;
Estabelecer as normas relativas aos serviços internos da secretaria, nos

termos de delegação Presidencial;
Representar o tribunal junto a outras instituições nos casos e nas

necessidades de administráção interna, por determinação do Presidente ou do

TribunalPleno;
Encaminhar, nos prazos regimentais e noutras oportunidades determinadas

pelo Presidente ou pelo Trib=unal Pleno, relatorio estatístico do movimento de

ãióã"5or administrativos na Secretaria e da produtividade de seus servidores;

brd"nrr, por delegação do Presidente, as despesas relativas à administração

do Tribunal;
Exercer outras atribuições regimentais ou determinadas pelo Presidente

Tribunal

atividadesdasaena e execuçaordcoo supervisionarP organrzaranejar
contábil,de pessoal,ral,deas AS geadministraçãorelacionad funções

aonecessáriasdee rais,geserviçospatrimonialfinanceira orçamentária

RrBUrçoES

Escolaridade de nível suPerior completo em qualquer área;

Recrutamento amsrTos

SECRET DE CONTROLE EXTERNO

do Tribuna

adesunidsuasdasatividadesasecoordenarPla supervisionarorganizarneJar
econtrolede fiscalizaçãodashoa0 ahibuiçõesnecessanas desempeninternasRrBUIçÓES



Assistir e assessorar o Presidente, os Conselheiros, os Auditores e os

Procuradores de Contas no exercício de suas funções, diretamente ou por

intermédio de suas unidades internas;

Estabelecer controle qualitativo e quantitativo de suas unidades internas e
mecanismos que propiciem a atualização constante das normas, instruções,

métodos e procedimentos pertinentes às atividades do controle externo;

Definir, em conjunto com o Secretário Geral de Administraçâo, as

necessidades materiais, tecnológicas, financeiras e de recursos humanos

relacionadas com as atividades de controle externo, submetendo as

conclusões à Presidência do Tribunal;
Acompanhar e avaliar, pelos relatórios e dados estatísticos periódicos,

elaborados pelos respectivos dirigentes, o desempenho de suas unidades

internas;
Fornecer elementos para a elaboração de relatÓrios que devam ser
apresentados pelo Tribunal no desempenho de suas funções legais e

constitucionais de controle externo;
Assessorar a Presidência do Tribunal no encaminhamento dos pedidos de

informação e Íiscalização formulados pela Assembleia Legislativa ou pelas

Câmaras Municipais, por qualquer de suas Comissões Técnicas ou de

lnquérito;
Designar os servidores para realizar as inspeções;
Coordenar o acesso pelos diversos Orgãos do Tribunal aos sistemas de

informações e dados das diversas unidades administrativas dos Poderes

Públicos estadual e municipal;
Estabelecer as ligações institucionais com oS Órgãos de controle interno dos
Poderes Públicos estadual e municipais;
Promover ao Presidente do Tribunal as minutas das normas procedimentais de

sua atuação;
Coordenar o planejamento, a organização e a execução das atividades

relacionadas às Íunções de controle externo, sob a supervisão do Presidente

do Tribunal;
Representar ao Presidente do Tribunal acerca das medidas e providências

necessárias à execução das atividades de suas unidades internas;

Encaminhar, nos prazos regimentais e noutras oportunidades determinadas
pelo Presidente do Tribunal, pelo Corregedor-Geral ou pelo Tribunal Pleno,

relatório estatístico do movimento de processos na Secretaria e da
produtividade e da qualidade técnica de seus servidores;
Submeter à Presidência, ao Corregedor-Geral ou ao Tribunal Pleno, nos casos

regimentais, os planos estrategicos diretores e operacionais relacionados às

atividades de controle externo;
Propor ao Presidente do Tribunal a constituição e a designação de comissões

e grupos de trabalho, com a participação de servidores de suas unidades

técnicas para realizar estudos e desenvolver projetos de interesse do Tribunal,

bem como realizar acompanhamento de açÕes governamentais ou

atendimento das necessidades da instrução processual;

Representar o Tribunal, junto a outras instituições, nas funções técnicas de

controle externo, por determinação do Presidente ou do Tribunal Pleno;

Estabelecer as normas relativas aos serviços internos da Secretaria, nos

termos de delegação presidencial;

Praticar outros atos ordenados ou delegados pelo Tribunal Pleno ou pelc

Presidente do Tribunal

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em Administração,
Direito, Economia, Engenharia ou Tecnologia da lnformação;

Recrutamento limitado.

Ciências Contábeis

3ARGO SECRETARIO DO TRIBUNAL PLENO

ATRTBUTçOES

Organizar e secretariar as sessões ordinárias, extraordinárias, especiais ou

solenes do Tribunal Pleno;

Supervisionar os kabalhos das suas unidades internas, em especial no apoiO

às sessões e na redaQão e publicaçâo dos decisorios;



Preparar, distribuir as pautas e, sob supervisão do Presidente do Tribunal,

gerenciá-la até o encerramento dos julgamentos nelas programados;

Distribuir os processos de sua competência;

Fazer os extratos dos decisÓrios dos processos julgados e Despachos da

Presidência de cunho processual para publicação;

Elaborar as notificações e controlar os prazos para o fiel cumprimento dos

decisórios preliminares e deÍinitivos e despachos da Presidência e dos demais

relatores perante o Tribunal Pleno, bem assim da Corregedoria Geral, da

Ouvidoria e do Ministério Público de Contas, quanto aos casos que envolvam

processos da competência do Tribunal Pleno;

Certificar o trânsito em julgado;

Na execução dos julgados, certificar o cumprimento da ordem ou o decurso do

prazo, fazendo conclusão dos autos ao relator;

Conferir e distribuir as atas das sessões para posterior aprovação pelo

Colegiado;
Praticar outros atos ordenados ou delegados pelo Tribunal Pleno ou

Presidente do Tribunal

REQUISITOS
Escolaridade de nivel superior completo em Di reito;

Recrutamento limitado.

ASSESSORAMENTO SUPERIOR . CC.6

3ARGO CHEFE DE GABINETE DA PRESI NCIA

ATR|BUTçOES

Dirigir, coordenar e orientar, sob a supervisão do Presidente, os trabalhos do

Gabinete;
Assessorar o Presidente e auxiliar o Corregedor-Geral, o Ouvidor, os

Conselheiros, os Auditores e o Procurador-Geral nos assuntos relacionados

com as atividades do Tribunal;
Supervisionar a distribuição automática de processos e demais feitos;

Acompanhar a comunicação dos julgados do Tribunal aos jurisdicionados,

terceiros interessados e outros;

colaborar: no exame dos processos sujeitos a deliberação do Presidente; no

exame e elaboração de trabalhos de reorganização de serviços do Tribunal; no

estudo e acompanhamento de programas de simplificação de rotinas de

trabalho, com vistas à maior produtividade e eficiência dos serviços do

Tribunal; no estudo das modificações da legislação referente às atividades do

Tribunal; no exame da proposta orçamentária do Tribunal e no

acompanhamento de sua tramitação; no exame de pedidos de créditos

adicionais necessários às atividades do Tribunal, e no acompanhamento de

sua tramitação;
Preparar o expediente da Presidência e a comunicação de seus atos,

excetuadas as decisões processuais;

Colecionar os atos legislativos, executivos e judiciais de interesse da

Presidência;
Coligir e sistematizar os elementos indispensáveis à elaboração dos relatórios

mensais e anual da Presidência, colaborando em sua redação;

Representar o Presidente nas solenidades oÍiciais, quando designado;

Organizar as audiências do Presidente;

Apresentar, na época própria, relatório anual das atividades do Gabinete;

Coordenar os trabalhos de elaboração do relatorio administrativo anual da

Presidência;
Assessorar o Presidente na solução de assuntos sujeitos à sua deliberação;

Praticar outros atos ordenados ou lo Presidente do Tribunal

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer ârea;

Recrutamento a lo,

CARGO DIRETOR.GERAL DA ESCOLA DE CONTAS

ATRTBUTçOES

Dirigir, coordenar e orientar, sob a supervisão do

Geral, os trabalhos da Escola de Contas;

Definir, sob a supervisão do titular, a política de

Conselheiro Coordenador-

tre I namento, capacitação e

as áreas de da consolidando as



administrativas da Escola;

óefinir, juntamente com o Coordenador-Geral, o cronograma anual de

atividades da Escola;

submeter à coordenação Geral os critérios de seleção de candidatos,

acompanhamento, avaiiação e redirecionamento dos programas de

capacitação;
Esiruturár os corpos discente e docente da Escola;

supervisionar o programa de estágio desenvolvido no Tribunal com a devida

observância das normas pertinentes à matéria;

dotécnicasnidadesu rgaoa pelaspresentadaspropostas
uasdeseades pelasativid mpenhadar asSupervision

d certificados;eassinare iplomasConceder
alTribundoapreciaçãoao ral,Coordenador-Ge paraualmenteanntaAprese

do ãodeno atividadesoPleno relató org
artituadosOUatosoutros ordenadosraticarP

nidades tecnicas e

Escolaridade de nível su qualquer área;perior completo em

RecrutamentorsrTos

D|REçÃO SUPERIOR - CC-s

CHEFE DE GABINETE DE CONSELHEIRO

CHEFE DE GABINETE DO CORREGEDOR.GERAL

CHEFE DE GABINETE DO OUVIDOR

CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR.GERAL

CHEFE DE GABINETE DE AUDITOR

CHEFE DE GABINETE DO VICE.PRESIDENTE

Gabinete;
Assessorar o titular do mandato nos assuntos relacionados com as atividades

do Orgão;
Èt puï.t a distribuição de processos e demais atividades pertinenles ao órgão;

supervisionar o ãndamento dos Íeitos atinentes ao orgão e suas

movi mentações Processuais;
çótrnotrç no exame dos processos sujeitos a deliberação titular; no exame e

ãrãnãraçao de trabalhos de reorganizaçao o,e serviços do Gabinete; no estudo

ã ãcomËannamento de programãs de simplificação de rotinas.de trabalho, com

uiitur a maior produtividad-e e eficiência dos serviços do Gabinete; no estudo

dás modificações da legislação referente às atividades do Tribunal na área de

atuação do Órgão;
Êrèpãìãt, corn-o auxilio da assessoria, o expediente do Gabinete, incluindo a

conirnúáçao das decisões processuais aos interessados e jurisdicionados,

ãesOe quó não se deem nos autos de processos da competência do Tribunal

titular, os trabalhos doDirigir, coordenar e orientar, sob a supervisão do

Ple no;
Gabinetedoders interesseeexecutivosOSnar atos judiciaColecio legislativos,

nosrelatódosantos elaboraçãoelemeOS ndispensáveissistematizareCol igir
suaemborandocola redação;donme esats anual gabinete

nadouandooficiais,solenidades desigtitulao nas qRepresentar
reunloese Gabinete;dotenclasaudasOrganizar

Gabinetedod atividadesasalanurelatóriona época própriaApresentar
inistrativom anual;relatóriodo adosrdenar elaboraçãotrabalhosCoo para

delibeaitos sua ração;assuntosn suledetitular soluçãoAssessorar
lo titulardeourdenadosatos ooutrosPraticar

çÓES

Escolartdade de nivel suPerior completo em qualquer área;

Recrutamento

GERAL DE CONTAS
SECRETARIACONTAS,

EARTDEP AMENTODEHEFEcDEDIRETOR,DECARGOSosTODOS
IA,À PRESIDÊNCNADOSSUBORDIDMSÃODEHEFEc

ESCOLADAERALRIARETO GDIAADMINDE FTRAçÃOGERAL
E ÀPLENOBUNALDO TRIÀ



ATRTBUTçÔES

Coordenar, orientar e supervisionar os serviços da Diretoria ou

ou Divisã0, zelando por seu normal funcionamento e eficiência;
Departamento

Cumprir e lazer cumprir as determinações da Presidência quanto à regular

execução de suas atribuições peculiares;

Opinar nos processos administrativos da sua alçada;

Prestar assistência Secretário-Geral, ao Presidente, e aos demais

Conselheiros e Auditores, e ao Procurador-Geral de Contas e demais

Procuradores, no que se trata e na apreciação de assuntos afetos a sua área

de atuação;
lnteragir, para a boa condução de seus misteres, com os demais Orgãos e

setores do Tribunal;
Cumprir e Íazer cumprir os regulamentos, instruções, normas de serviço e

outros atos administrativos;
Distribuir os trabalhos pelos servidores;
Designar os servidores para participar de equipes multidisciplinares na sua

área de competência e realizar o exame de matérias específicas e distribuir o

serviço ordinário ou as atividades extraordinárias a cada um deles ou a grupos

ou comissões formadas por determinação do Tribunal;

Controlar os padrões de desempenho e qualidade dos serviços em nível de

unidades, planos, programas e projetos;

Avaliar o desempenho dos servidores subordinados;

Colaborar com a Secretaria Geral de Administração para planejar, organizar e

realizar as ações administrativas que lhe forem determinadas, bem como

aquelas previstas no Regimento lnterno;

Manifestar-se tecnicamente em qualquer dos processos instruídos na Diretoria

ou Departamento;
Manter coletânea sistemática de leis, decretos, atos, resoluções, portarias,

pareceres e decisões de interesse do seu serviço; representar sobre

irregularidade ou ilegalidade à autoridade competente no âmbito do Tribunal;

Representar a seu superior sobre os indícios de infrações éticas ou

disciplinares dos seus subordinados;
Representar a seu superior acerca de providências e medidas necessárias à

execução dos trabalhos técnicos;
Executar outras atribuições especificas de cada órgão e as determinações

SU

CARGO DIRETOR DE ADMIN INTERNA

ATRTBUTÇOES

D rigir coordena r e controlar, sob a su pervisão do Secretário Ge ral de

Administração do Tribunal, os serviços ad m n istrativos, ze lando pe lo seu

fu nciona mento e eficiê ncia, exped indo AS Instruções necessárias ao bom

desempenho, coordenando, orientando e supervisionando os trabalhos;

Zelar pela conservação e adequada utilização do material permanente e

equipamentos;
Programar as atividades do órgã0, de acordo com as suas competências, em

especial quanto à prevençâo de danos e defeitos para garantir o bom

funcionamento de prédios, equipamentos e insumos;

Fiscalizar a execução dos contratos relativos a sua área de atuação;

Elaborar ou supervisionar a elaboração de projetos básicos ou termos

referência as e conhatos da área administrativa interna

REQUISITOS
Escolaridade de nÍvel superior completo em administraçã0, direito ou economia;

Recrutamento limitado

CARGO DIRETOR DE ADM o E FINANCEIRA

ATRTBUTçÔES

Coordenar, executar e controlar as atividades de execução orçamentária e

financeira;
Articular-se com o órgão central do sistema de administração financeira e

contábil do Estado para cumprir oS atos regulamentares e executivos

pertinentes;

Elaborar a e de execu Íinanceira em unto com a



unidade de planejamento, colacionando e amealhando os projetos e atividades
programadas a cada exercicio, nos moldes e criterios estabelecidos pelos

órgãos centrais de planejamento e finanças estaduais;

Propor ao Secretário Geralde Administração as alteraçÕes no orçamento, bem

como as solicitações de aberturar de creditos adicionais;
Emitir e assinar empenhos em conjunto com o ordenador;
Promover as execuções orçamentária e financeira do Tribunal, sob a

supervisão da Secretaria Geral de Administração e da Presidência;

Elaborar cronograma de desembolso dos contratos e outros ajustes;

Liquidar a despesa e pagá-la por ordens bancárias ou outros documentos

equivalentes, em conjunto com o ordenador;
Contabilizar analiticamente a receita e despesa, de acordo com os documentos
comprobatorios;
Elaborar os relatórios circunstanciados e informaçÕes orçamentárias,

financeiras e de responsabilidade fiscal;
Controlar, em conjunto com a Diretoria de Recursos Humanos, sob s
supervisão da Secretaria Geral de Administraçã0, as despesas com pessoal

em obediência a Lei de Responsabilidade Fiscal;
Encaminhar, por via da secretaria Geral de Administração, à Presidência e

prestação de contas anual do Tribunal para apreciação e remessa à Assembleie

Leqislativa.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em Ciências Contábeis ou Economia;

Recrutamento limitado.

CARGO DIRETOR DA ASSISTÊNCA MILITAR

ATRTBUTçÕES

Prestar assistência direta às autoridades do Tribunale do Ministerio Público de

Contas no que trata e na apreciação de assuntos de natureza protocolar e de

segurança;
Supervisionar a segurança fisica constante dos prédios e bens móveis do

Tribunal de Contas, bem como de seus membros e Servidores durante o
expediente;
Responsabilizar-se pelo transporte dos membros do Tribunal de Contas e do

Procurador-Geral, nos termos fixados pela Presidência por via da Secretaria

Geral de Administração;
Gerenciar e controlar a entrada, o trânsito e a saida de pessoas, veículos e

bens na sede do Tribunal de Contas;
Auxiliar a Presidência e a Secretaria de Controle Externo, nos aspectos de

segurança, quanto ao exercício de atividades funcionais externas dos

servidores em nome do Tribunal;
Auxiliar a Presidência e a Secretaria Geral de Administração na mantença da

ordem, do protocolo e do decoro nas atividades do Tribunal;

Receber e analisar os expedientes militares encaminhados ao Presidente,

transmitindo e controlando a execução de suas ordens;

Fiscalizar e controlar o uso de veículos oÍiciais, na Íorma estabelecida em

regulamento, para efeito de observância das normas administrativas e de

trânsito, respeitada a competência dos órgãos específicos;

Controlar e comandar o efetivo de servidores militares à disposição do Tribunal,

fixando-lhes escalas de trabalho e apontando-lhes atividades para execução

específica, no campo de suas atribuições militares

REQUISITOS
Oficial do quadro ativo da Polícia Militar do Estado do Amazonas com

escolaridade de nível superior completo em qualquer área;

Recrutamento limitado.

CARGO DIRETOR DE CERIMONIAL

ATRTBUTçÕES

Encarregar-se da organização das solenidades oficiais e sociais do

estabelecendo, sob a orientação da Presidência, o número de
Tribunal,

oradores,

e outras providências;

a estada na capital do

quando for o caso, autoridades a serem convidadas, números de convites a

expedir para pessoas graduadas, ordem dos trabalhos

Recepcionar visitantes ilustres, assistindo-os durante



Estado;
Manter permanentemente atualizado, catálogo nominal de autoridades civis,
militares e eclesiásticas, do âmbito federal, estadual e municipal, com os

respectivos endereços e teleÍones, oficiais e particulares;

Responsabilizar-se pela organização de catálogos biográÍico-fotográficos de

autoridades;
Organizar os eventos realizados pelo Tribunal;
VeriÍìcar passagens, hospedagens e assuntos relacionados a viagens dos

membros do Tribunal de Contas;
Providenciar passagens, transporte e viagens dos servidores do Tribunal no

exercício de suas atividades funcionais;
Promover a inscrição em cursos, seminários, reuniões tecnicas e demais

eventos de que participem Conselheiros, Auditores, Procuradores de Contas e

servidores.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;

Recrutamento amolo.

CARGO DIRETOR JURiDICO

ATRTBUTçOES

Assessorar juridicamente o Tribunal, no âmbito administrativo interno;

Prestar assistência jurídica ao Presidente, ao Corregedor-Geral, ao Ouvidor, ao

Coordenador-Geral da escola de Contas, aos Conselheiros, aos Auditores e

aos Procuradores e às Secretarias Gerais de Administração e de Controle

Externo;
Emitir parecer nos processos administrativos internos e nos recursos e

revisões neles interpostos;
Manter, por delegação da Presidência, relações institucionais com as

Procuradorias Gerais do Estado, da Assembleia Legislativa e dos Municípios e

suas Câmaras, quando houver, quanto aos procedimentos judiciais e

administrativos, inclusive os de controle externo, que envolvam o Tribunal;

Acompanhar e informar o andamento dos procedimentos judiciais e

administrativos de interesse do Tribunal;
Promover, se necessário em conjunto com a Procuradoria Geral do Estado, a
prática de atos de cunho judicial da iniciativa pessoal de caráter institucional do

Presidente, Procurador-Geral e demais Conselheiros, Auditores e

Procuradores, como informações em mandados de segurança e outros

Auxiliar a Presidência e demais membros do Colegiados e do Ministerio

Público de Contas na formulação de informações e outros expedientes de

natureza judicial que não dependam da Procuradoria Geral do Estado ou

devam sei praticados diretamente pelas autoridades referidas;
Providenciar a manutenção atualizada do acervo de legislação e jurisprudência

atinentes às suas funções jurídicas internas;
Acompanhar os procedimentos licitatórios do Tribunal e verificar, para fins do

artigo 38 e seu parágrafo único da Lei Federal n.o 8.666/93, a regularidade dos

editais e outras peças concernentes a estes processos, em especial, as

minutas de contratos e atos congêneres, em conjunto com a Diretoria de

Consultoria Técnica, a Comissão de Licitação e as Secretarias Gerais de

Administração ou de Controle Externo;
Exercer outras funções técnico-jurídicas cominadas pelo Presidente ou pelo

Tribunal Pleno.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em direito;
Recrutamento amplo.

3ARGO DIRETOR DA CONSULTORIA tcA

ATRTBUTçOES

Emitir laudo técnico, parecer ou informação sobre questÕes submetidas a seu

exame, bem como outras atribuições determinadas pelo Conselheiro

Presidente ou pelo Tribunal Pleno;
Examinar e manifestar-se em processos de controle externo de consulta;

Acompanhar e emitir informação da tramitação e julgamento dos pareceres

prévios das contas anuais e de pedidos de informação advindos dos Poderes



Legislativos estadual e municipais ou de suas Comissões Parlamentares de
lnquerito;
Participar da elaboração dos atos normativos do Tribunal, prestando

assessoria à Comissão de Legislação e Regimento lnterno;

Participar do recolhimento, tratamento, classificação e indexação e divulgação
da jurisprudência do Tribunal, em auxílio à Comissão de Jurisprudência;
Acompanhar, armazenat, indexar e tratar os atos de Íìxação de subsídios de
gestores e legisladores estaduais e municipais e emitir informação para

subsidiar a Secretaria Geral de Controle Externo;
Manifestar-se nos processos de uniformização de jurisprudência, questão de

relevância, formulação de súmulas e enunciados;
Auxiliar a Presidência e o Tribunal Pleno na produção, revisã0, catalogação
dos atos normativos do Tribunal;
Gerenciar, em colaboração com os demais órgãos do Tribunal e do Ministerio
Público de Contas, as demandas públicas de informações técnicas dirigidas ao
Tribunal;
elaborar, em conjunto com a Diretoria Jurídica, com a Comissão de Licitação e

demais unidades da Secretaria Geral envolvidas segundo o caso, as minutas

de termos de referência e projetos básicos de licitações e aquisições diretas,

bem assim das minutas e instrumentos contratuais e conveniais e congêneres,
e seus aditivos, Íirmados pelo Tribunal; alem disso, emitir informação, nos

mesmos casos, quando o Tribunal pretenda aderir ou Íirmar a ajustes
propostos por outras pessoas jurídicas ou físicas;
Realizar outras tarefas que lhe Íorem determinadas pela Presidência ou pelc

Tribunal Pleno ou na norma regulamentar

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em Direito;
Recrutamento limitado.

CARGO DIRETOR DE CONTROLE INTERNO

ATRTBUTçÕES

Acompanhar a execução do orçamento e da execução financeira do Tribunal

em todos os aspectos e fases de realização da despesa;

Desempenhar atividades de controle e proteção do seu paÍimônio;

Acompanhar e verificar a comprovação da legalidade e da regularidade dos

atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentária, Íinanceira,
patrimonial e pessoal do Tribunal;
Executar todos os procedimentos pertinentes às funções de auditoria interna;

Representar ao Presidente do Tribunal, em caso de ilegalidade ou

irregularidade que constatar;
Analisar os documentos orçamentários, Íinanceiros, patrimoniais e contábeis e

emitir parecer sobre as contas anuais e as operações do Tribunal;

Examinar e veriÍicar as movimentações de recursos e a regular guarda de bens

e valores do Tribunal;
Receber ou tomar as contas dos responsáveis pelo almoxarifado e pelos

adiantamentos dados pelo Tribunal; desempenhar outras funçÕes

determinadas, no âmbito de sua competência, pelo Presidente ou pelo Tribunal

Pleno.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;

Recrutamento limitado

CARGO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

ATRTBUTçOES

Coordenar, executar e controlar as atividades relativas à administração de
pessoal do Tribunal e do Ministério Público de Contas;

Organizar e manter atualizado o cadastro funcional dos servidores;
Manter registro sistemático, nas pastas de assentamentos individuais, de todos
os elementos referentes à vida funcional dos membros e servidores do

Tribunal, assim como outros dados pessoais e profissionais que possam

interessar à administração;
Manifestar-se sobre questões de direitos, vantagens, deveres e

responsabilidades do pessoal em exercÍcio;



lnstruir processos relativos a direitos, deveres, vantagens, regime disciplinar e

classificação de cargos;
Controlar e fiscalizar a concessão de benefícios e de outras vantagens

financeiras atribu ídas aos servidores;
Organizar e manter atualizado o registro quantitativo do pessoal;

Compilar e armazenar as declarações de rendas e bens dos agentes do

Tribunal;
Coordenar as atividades relativas ao estágio probatÓrio, ao regime de

avaliação de desempenho e ao registro e pagamento do programa de
produtividade;
Promover o controle do horário de trabalho, apurar a frequência do pessoal,

bem como gerir o regime de compensação de horário;
Elaborar e submeter à aprovação final do Secretário Geral de Administração, a
escala de férias dos servidores em exercício;
Examinar, estudar e emitir parecer em matéria relacionada com a

administração de pessoal;

Efetuar o controle das despesas com pessoal e acompanhar a execução da
programação financeira, consoante dotação atribuída no orçamento;
Elaborar a folha de pagamento de pessoal e contracheques;
Registrar e controlar, nas fichas financeiras individuais, os vencimentos,
vantagens, descontos legais e consignações em folhas;
Expedir declarações funcionais, guias financeiras, guias de recolhimento e

certidões de tempo de serviço;
Elaborar e propor a expedição de normas e diretrizes relativas às informações

cadastrais dos eventos da vida funcional dos servidores e que facilitem a
uniforme aplicação da legislação ou solucionem questÕes de caráter geral,

relativas ao pessoal;

Organizar e manter atualizados os fichários de legislação e jurisprudência

referentes a pessoal;

Submeter à Secretaria Geral de Administraçâo os casos de infração da

legislação e da regulamentação de pessoal; elaborar os atos referentes ao
pessoal;
Expedir carteiras funcionais de identiÍicação; proceder à matrícula dos

servidores em órgão de previdência e em planos de apoio social, como plano

de saúde, de preparação para a aposentadoria ou de previdência

complementar;
Proceder ao cadastramento dos membros e servidores do Tribunal no

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);

Prestar atendimento aos servidores nos assuntos pertínentes à área de gestão

de pessoal;
Auxiliar e assessorar na formulação e execução de concursos públicos e
processos seletivos de pessoal;

Desenvolver outras atividades relacionadas com a administração de pessoal,

em consonância com as diretrizes estabelecidas na legislação, por

determinaQão do Secretário Geral de Administração ou da Presidência.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento limitado.

SARGO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAçAO

ATRTBUTçÕES

Formular de diretrizes, normas e procedimentos que orientem e disciplinem a

utilização dos recursos relacionados à tecnologia da inÍormação, bem como

verificar seu cumprimento;
Promover, em consonância com as diretrizes aprovadas pelo Tribunal, estudo
prévio de viabilidade e de exequibilidade de solicitação de desenvolvimento de

sistemas informatizados e, se for o caso, planejar a aquisição, contratação ou

locação de recursos de tecnologia da informação de que o Tribunal necessite;

Assessorar o Tribunal no estabelecimento de contratos e convênios com

órgãos e entidades visando ao intercâmbio de dados disponíveis em sistemas

de informação e viabilizar sua implementação; Gerenciar a aplicação de
politicas de segurança de informação no Tribunal;



Gerenciar o acesso de usuários internos e externos aos sistemas, aplicativos e
demais serviços relacionados à tecnologia da informação oferecidos pela

Diretoria;
Disseminar e incentivar o uso de soluçÕes de tecnologia da inÍormação

adotadas pelo Tribunal, prestando orientação e suporte aos usuários na

lnstalação, configuração e uso de computadores, sistemas, aplicativos e

demais serviços relacionados à tecnologia da informação;
Prover treinamento nos sistemas aplicativos do Tribunal, em parceria com a
Escola de Contas Públicas;
Providenciar assistência técnica e demais procedimentos necessários à

continuidade do funcionamento da infraestrutura de tecnologia da informação;

Planejar, organizar, dirigir, controlar, coordenar, supervisionar e avaliar as

atividades das unidades subordinadas, bem como provê-las de orientação e

dos meios necessários ao bom desempenho;
Acompanhar o cumprimento de metas e avaliar os resultados na sua área de

atuação;
Assessorar e prestar apoio aos demais setores do Tribunal, participando do
planejamento e da execução de projetos ou atividades pontuais que

demandem conhecimentos especializados ou especíÍicos de sua área de

atuação;
Organizar o funcionamento e as atividades relativas à sua unidade;
Observar a legislaçã0, as normas e instruções pertinentes quando da

execução de suas atividades;
Providenciar o registro, nos sistemas informatizados ou, conforme o caso, em

home page sob responsabilidade do Tribunal, das ações executadas sobre

documentos, lotes ou processos que tramitem na unidade, bem como de dados

e informações especÍficas, de acordo com as disposições regulamentares;

Elaborar, relativamente à sua área de atuação, certidões a serem expedidas
pelo Tribunal a pedido de interessado ou de denunciante, ou expedi-las se

houver delegação;
Definir metas para a unidade em consonância com o planejamento estrategico

e diretrizes de implementação da gestão pela qualidade total, formular planos e

executar,
Controlar e avaliar os resultados, promovendo os ajustes necessários quando

for o caso;
Manter sistemática apropriada para assegurar a coleta, o armazenamento e a
atualização das bases de informações gerenciais, em consonância com as

orientações do Departamento de Planejamento e Organização, de forma a
propiciar análises, avaliações e relatórios sobre suas atividades, metas e

indicadores de desempenho;
Estabelecer rotinas e procedimentos e propor normas, manuais e ações

referentes à sua área de atuação e que visem ao aperfeiçoamento de

atividades da unidade;
Desempenhar outras atividades afins que lhe Íorem cometidas por autoridade

competente.

REQUISITOS

Escolaridade de nível superior completo em Tecnologia da lnformação ou em

Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Processamento de Dados ou

Sistema de lnformação ou Redes;
Recrutamento limitado.

3ARGO DIRETOR.EXECUT IVO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS

ATRTBUTçOES

Cumprir as deliberações do Coordenador Geral e do Diretor Geral da Escola;

Proceder aos registros necessários;
Organizar o fichário e o arquivo administrativo da Escola;

Supervisionar e controlar as atividades burocráticas;
Secretariar as reuniões técnicas e de planejamento da Escola;

Manter estatísticas sobre as atividades da Escola;
lnstruir os processos que envolvam despesas da Escola, em conjunto com a

Secretaria Geral de Administração e especialmente com a Diretoria de

Administracão OrQamentária e Financeira



REQUISlTOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento amplo.

3ARGO
TODOS OS CARGOS DE DIRETOR, DE CHEFE DE DEPARTAMENTO E DE

CHEFE DE DIV|SÃO SUBORDINADOS A SECRETARIA GERAL DE

CONTROLE EXTERNO

ATRIBUTçOES

Coordenar, orientar e supervisionar os serviços da Diretoria ou Departamento,
zelando por seu normal funcionamento e eficiência;
Acompanhar as diligências ordenadas para propor sua reiteração ou outras
medidas;
ldentificar temas prioritários para ações de Íiscalização e coordenar a

elaboração da programação dos serviços do órgão;
Conceder vista e cópia de autos, bem como sanear os processos sob sua

responsabilidade, por meio de inspeçã0, diligência, conforme delegação de
competência do relator;
Cumprir e Íazer cumprir os regulamentos, inshuções, normas de serviço e
outros atos administrativos;
Distribuir os trabalhos pelos servidores;
Designar os servidores para participar de equipes multidisciplinares na sua
área de competência e realizar o exame de matérias específicas e distribuir o
serviço ordinário ou as atividades extraordinárias a cada um deles ou a grupos

ou comissões formadas por determinação do Tribunal;
Elaborar proposta de auditorias, inspeções e monitoramentos para o plano

anual de fiscalização do Tribunal e propor itens específicos a auditar;
Auxiliar no estabelecer procedimentos e na elaboração de manuais e
instruções normativas em sua área de especialização, bem como outros
instrumentos voltados à uniformização de métodos e critérios empregados na

Íiscalização pelo Tribunal;
Propor convênios de cooperação técnica ou outros instrumentos, com Órgãos

de controle e fiscalizaçã0, internos e externos e, quando firmados, executar a

interação para otimizar às ações de controle externo no seu campo específico

de atuação;
Sob a supervisão da Presidência e sob a coordenação da Secretaria Geral de

Controle Externo, implementar intercâmbios com outras Entidades de
Fiscalização Superior;
lmplementar intercâmbio em órgãos da Administração Estadual/Municipal

sobre questões relativas ao objeto de sua competência;
Fornecer inÍormações pertinentes à ârea de suas competências em

cumprimento à Leifederal no 12.52712011;
Controlar os padrões de desempenho e qualidade dos serviços em nível de
unidades, planos, programas e projetos;

Avaliar o desempenho dos servidores subordinados;
Colaborar com a Secretaria Geral de Controle Externo para planejar, organizar
e realizar as inspeções que lhe forem determinadas, bem como aquelas
previstas no Regimento lnterno;
Manifestar-se tecnicamente em qualquer dos processos instruídos na Diretoria

ou Departamento;
Organizar e manter cadastro atualizado dos administradores e demais

responsáveis por bens e valores sujeitos ao seu controle direto;
Verificar, examinar e controlar a programação financeira a execução

orçamentária das entidades e Órgãos da Administração Pública sujeitas a seu

controle direto e no âmbito das atribuições específicas do órgão;

Orientar os jurisdicionados quando da fiscalização ou do exame dos feitos de

controle externo de sua área de atuaçã0, preservando o escopo da atuação do
Tribunal, sem caráter de consultoria nem assessoramento de natureza jurídica

nem técnica.
lnstruir consultas, representações e denúncias dirigidas ao Tribunal, bem como

os recursos das decisões deste;
Manter coletânea sistemática de leis, decretos, atos, resoluçÕes, portarias,

pareceres e decisÕes de interesse do seu serviço; representar sobre



irregularidade ou ilegalidade à autoridade competente no âmbito do Tribunal;

Representar a seu superior sobre os indícios de inÍrações éticas ou

disciplinares dos seus subordinados;
Representar a seu superior acerca de providências e medidas necessárias à

execução dos trabalhos técnicos;
Executar outras atribuições, de acordo com as atribuições específicas de cada

órgão e com as determinações dos superiores.

SARGO
DIRETOR DE CONTROLE
DIRETA ESTADUAL

EXTERNO DA ADMINISTRAçÃO

ATRTBUTçÕES

Examinar e instruir processos relativos a: a) processos de prestação ou de

tomada de contas dos administradores dos órgãos da Administração direta do

Estado do Amazonas e seus fundos especiais; b) processos de tomada de

contas de outros responsáveis, de direito ou de fato, por bens e valores

daquelas entidades; c) orçamentos, balanços e balancetes; d) contratos'

convênios, ajustes e acordos; e) outros processos concernentes a atos e
procedimentos das entidades da Administração Direta do Estado do

Amazonas;
Verificar, examinar e controlar a programação Íinanceira e a execução

orcamentária das entidades da Administração Direta do Estado do Amazonas

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;

Recrutamento limitado.

3ARGO
DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DA ADMINrsrRAçÃo IND|RETA

ESTADUAL

ATRTBUTçOES

Examinar e instruir processos relativos a: a) processos de prestação ou de

tomada de contas dos administradores dos órgãos da Administração lndireta

do Estado do Amazonas e seus fundos especiais; b) processos de tomada de

contas de outros responsáveis, de direito ou de fato, por bens e valores

daquelas entidades; c) orçamentos, balanços e balancetes; d) contratos,

convênios, ajustes e acordos; e) outros processos concernentes a atos e
procedimentos das entidades da Administração lndireta estadual;

Verificar, examinar e controlar a programação financeira e a execução

orçamentária das entidades da Administração lndireta do Estado do

Amazonas.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer âreai
Recrutamento limitado

CARGO
DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DA ADM rNlsTRAçÃO DO MUNIC|PIO

DE MANAUS

ATRTBUTçÕES

Examinar e instruir processos relativos a: a) processos de prestação ou de

tomada de contas dos administradores dos órgãos da Administração Direta e

lndireta do Município de Manaus; b) processos de tomada de contas de outros

responsáveis, de direito ou de fato, por bens e valores daquelas entidades; c)

orçamentos, balanços e balancetes; d) contratos, ajustes e acordos; e) outros

processos concernentes a atos e procedimentos das entidades da

Administração Direta e lndireta do Município de Manaus;

Verificar, examinar e controlar a execução orçamentária das entidades da

Administração Direta e lndireta do Município de Manaus,

REQUISITOS
Escolaridade de nivel superior completo em qualquer área;

Recrutamento limitado

CARGO
DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO
MUNICiPIOS DO INTERIOR

DA ADMTNTSTRAçAO DOS

ATRTBUTçÕES

Examinar e instruir processos relativos a: a) processos de prestação ou de

tomada de contas dos administradores dos orgãos da Adminiskação Direta e

lndireta dos Municipios interioranos e seus fundos especiais; b) processos de

tomada de contas de outros responsáveis, de direito ou de fato, por bens e



valores daquelas entidades; c) orçamentos, balanços e balancetes; d)

contratos, ajustes e acordos; e) outros processos concernentes a atos e
procedimentos das entidades da Administração Direta e lndireta dos

MunicÍpios do lnterior do Amazonas;
Verificar, examinar e controlar a execução orçamentária das entidades da

Administração Direta e lndireta dos Municípios do interior do Estado

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;

Recrutamento limitado.

CARGO DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DAS ADMISSÕES DE PESSOAL

ATRTBUTçOES

Examinar e instruir processos relativos a admissões de pessoal feitas pelo

Estado do Amazonas e pelos seus Municípios, no âmbito da Administração
Direta e lndireta;
Organizar e manter atualizado o rol do pessoal de toda a Administração

Pública estadual e dos Municipios por meio inÍormatizado a partir dos dados

coletados e sistematizados pela origem ou pelo Tribunal;

lniciar de ofício, quando não recebidos pelo Tribunal, o exame dos editais e

demais instrumentos convocatórios ou de admissão direta para determinar sua

legalidade e sua regularidade, adotando as medidas regimentais

REQUISITOS
Escolaridade de nivel superior completo em qualquer área;
Recrutamento limitado.

CARGO
DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE APOSENTADO RIAS, REFORMAS

E PENSÕES

ATRTBUTçÕES

Examinar e instruir processos relativos a: a) concessões iniciais de

aposentadoria, reforma ou pensão; b) atos que importem em modiÍicação das

concessões de aposentadoria, reforma manter atualizado o rol do pessoal;

lniciar de ofício, quando não recebidos pelo Tribunal, o exame dos atos de

inativação das espécies referidas para determinar sua legalidade e sua

reqularidade, adotando as medidas regimentais.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;

Recrutamento limitado.

CARGO
DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE

E RENÚNCIA DE RECEITAS
, SUBVENçÕES

ATRTBUtçOES

Acompanhar a arrecadação da receita do Estado do Amazonas e dos

Municípios do Estado;
Acompanhar a concessão de benefícios Íiscais;

Certificar os valores efetivamente arrecadados;
Monitorar as transferências concedidas;
lnstruir processos de prestação ou tomada de contas quanto aos aspectos

referidos e ainda sob a da Lei de Fiscal

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;

Recrutamento limitado.

3ARGO DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATRTBUIçOES

Realizar inspeções e auditorias, bem como instruir processos de

representação, denúncia e outros, relacionados a licitações e contratos

celebrados pelo Poder Público Estadual e Municipal;

Fiscalizar, com base na legislação em vigor, os procedimentos licitatÓrios, em

todas as suas modalidades e fases, empreendidos e os contratos firmados
pelas unidades jurisdicionadas;

Subsidiar a elaboração do parecer tecnico das contas de governo e das

prestações de contas anuais com as informações inerentes à área de atuação;

Dar ciência à Secretaria Geral de Controle Externo, quando tomar

conhecimento de irregularidade ou ilegalidade que possa ocasionar dano ou

preiuízo à Administração Pública.

REQUISITOS Escolaridade de nível rior em uer



Recrutamento limitado

3ARGO DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS PUBLICAS

ATRTBUTçÕES

Examinar e instruir, sob da engenharia e arquitetura os processos relativos a:

a) processos de prestação ou de tomada de contas dos administradores dos
órgãos da Administração Direta e lndireta do Estado e dos Municípios e seus
fundos; b) processos de tomada de contas de outros responsáveis, de direito
ou de fato, por bens e valores daquelas entidades; c) contratos, convênios,
ajustes ou acordos; h) outros processos concernentes a atos e procedimentos

das entidades das Administrações direta e indireta do Estado, do Município de
Manaus e dos Municípios do lnterior;
Analisar e acompanhar a execução orçamentária relativa a obras e serviços de
engenharia e arquitetura do Estado, do Município de Manaus e dos Municípios
do lnterior.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer ârea da Engenharia ou
Arquitetura;
Recrutamento limitado.

3ARGO
DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DOS REGIMES PROPRIOS DE

PREUDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS DO AMAZONAS

ATRTBUTçOES

Examinar e vistar processos relativos a: a) prestação de contas dos regimes
próprios de previdência social do Estado e dos Municípios do Estado do
Amazonas que instituíram a previdência no serviço público, sejam estes
vinculados à Administração Direta ou lndireta do Poder Executivo; b) prestação

de contas do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça e do Ministerio Público
Estadual enquanto não houver adesão desses órgãos ao Fundo Previdenciário
do Estado do Amazonas - AMAZONPREV;
Organizar e manter atualizado o rol de Municípios que tenham regimes
próprios de previdência social em pleno Íuncionamento, em extinção e extintos,
com seus dados cadastrais.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento limitado,

3ARGO DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçAO

ATRTBUTçÕES

Examinar e instruir processos relativos a: a) avaliação da gestão e uso dos
bens e recursos de tecnologia da inÍormação do jurisdicionado; b) fiscalização
de conformidade e de natureza operacional em sistemas informatizados e
ativos computacionais do jurisdicionado; c) fiscalização em bases de dados
com a utilização de ferramentas e técnicas de tratamentos de dados do
jurisdicionado; d) fiscalização em aspectos de segurança de tecnologia da
informação do jurisdicionado; e) Íiscalização em programas de governo

relacionados à área de tecnologia da informação, considerando aspectos de
desempenho, segurança e satisfação dos usuários; f) fiscalização de
conformidade em editais de licitação em contratos e processos de aquisições
diretas afetos à tecnologia da informação; g) Íiscalizaçâo da governança de
Tecnologia da lnformação e planejamento estratégico de Tecnologia da

lnformação do jurisdicionado; h) outros processos concernentes ao uso de

bens e servicos de tecnoloqia da informação dos iurisdicionados.

REQUISITOS

Escolaridade de nível superior completo em Tecnologia da lnformação ou em

Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Processamento de Dados ou

Sistema de lnÍormação ou Redes;
Recrutamento limitado.

3ARGO DIRETOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

ATRTBUTçOES

Coordenar, executar, e controlar as atividades relativas à recepção,

distribuição e remessa de processos;

Controlar o trâmite de processos e demais documentos e expedientes entre os

Procuradores:



Distribuir, equitativa e randomicamente os processos e demais expedientes de
controle externo ou administrativos aos Procuradores e Coordenadores, bem
como devolvê-los, após examinados, ao setor competente;
Elaborar, mensal, trimestral e anualmente, relatório de entrada e saída de
processos;
Planejar, programar, organizar, coordenar e controlar a execução das
atividades dos serviços de apoio administrativo aos Gabinetes do Procurador-
Geral e demais Procuradores;
Prestar assistência ao Procurador-Geral nos assuntos relacionados com suas
atribuições;
atender às requisições do Procurador Geral e dos Procuradores;
Gerir os servidores lotados na Diretoria;
Guardar, em boa ordem, papeis e documentos da Diretoria;
Estudar, planejar e implantar métodos e sistemas administrativos, visando o
aperfeiçoamento e a racionalização das atividades da Diretoria;
Autorizar a aquisição de material permanente e de consumo;
Desenvolver outras atividades relacionadas com o controle e acompanhamento
dos processos oriundos dos demais setores do Tribunal de Contas.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em Direito;
Recrutamento amplo.

DI INTE - cc-4
CARGO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIAAMBIENTAL

ATRTBUTçÕES

Sob a supervisão da Presidência do Tribunal, formular, sistematizar, planejar,
propor ações e desenvolver metodologias pa'a a atuação do Tribunal na

defesa e preservação do meio ambiente;
Criar e manter atualizado banco de dados referente à realidade ambiental dos

entes auditados, em colaboração com órgãos conveniados;
Realizar auditorias com vistas à análise da Gestão com enfoque ambiental,

REQUISITOS
Escolaridade de nivel superior completo em qualquer área;
Recrutamento limitado.

CARGO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE DESESTATIZAçOES,
CONCESSÕES E PRECOS PÚBLICOS

ATRTBUTçOES

Realizar levantamentos, inspeções, auditorias, acompanhamentos,
monitoramentos e outras matérias relativas a avaliação e fiscalização de
processos de desestatização realizados pelos órgãos e entidades da
Administração Pública estadual e municipal, compreendendo as concessões,
permissões e autorizações de serviços públicos e as parcerias público-
privadas, nos termos das normas constitucionais e legais pertinentes;

Fiscalizar os atos que resultem em concessões, permissões e autorizações de

serviços públicos e em parcerias público-privadas, competindo-lhe em especial
acompanhar editais de licitação, contratos e instrumentos congêneres,

mediante consulta aos Diários Oficiais do Estado e dos Municípios e aos

sistemas informatizados;
Manter intercâmbio com especialistas em desestatizações de outras

instituições públicas, com vistas à obtenção de conhecimentos ou dados
técnicos necessários à constante atualização do seu corpo técnico;
Preparar para a Secretaria Geral de Controle Externo as respostas às

informações solicitadas pela Assembleia Legislativa ou por suas Comissões
sobre os resultados de inspeções e auditorias realizadas;
Acompanhar, fiscalizar e analisar, haja vista o interesse público envolvido, a

composição da planilha de custos dos serviços concedidos pelo Estado e pelos

municípios de ofício ou mediante provocação.

REQUISITOS
Escolaridade de nivel superior completo em qualquer área;
Recrutamento limitado.

]ARGO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EM EDUCAçÃO

ATRTBUIçOES
Fiscalizar as unidades jurisdicionadas ao Tribunal, bem como outras

determinadas por autoridade competente, mediante acompanhamento,



levantamento, inspeção e auditorias de natureza contábil, financeira,
orçamentária, patrimonial e operacional;
Realizar a auditoria operacional dos órgãos e entidades e fundos especiais da
área da educação estaduais ou municipais em todos os niveis, preservado o
campo de atuação das Diretorias de Controle Externo na instrução de
processos de prestação ou tomada de contas, denúncias, representações, etc.;
Contribuir para o aprimoramento dos resultados na área da educação, inclusive
para a melhoria do índice de desenvolvimento humano.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento limitado.

3ARGO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE TRANSFERÉNCIAS
VOLUNTARIAS

ATRIBUTçOES

lnstruir os processos de prestações de contas de transferências voluntárias
com ou sem dispêndio financeiro;
Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados por entidade pública

estadual ou municipal às organizaçôes sociais, organizações civis de interesse
público e organizações não governamentais ou organizações da sociedade
civil, mediante acordos, ajustes, contratos específicos, contratos de gestão,

convênios, termos de parceria, ou instrumentos congêneres, em regime de
colaboração, envolvendo entidades sem fins lucrativos e as filantrópicas;
Propor e instruir os processos de tomadas de contas referentes às
transferências volu ntárias.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento limitado.

SARGO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA OPERACIONAL

ATRTBUIçOES

Prestar assistência aos Secretários em todas as questões que envolvam
assuntos relacionados à área de atuação;
Coordenar a elaboração da programação anual e plurianual de seu
Departamento;
Organizar e coordenar as inspeções realizadas pelos servidores do setor;
Coordenar a implantação dos trabalhos programados e a utilização dos
recursos disponíveis;
Controlar os padrões de desempenho e qualidade dos serviços em nível de
unidades, olanos, proqramas e proietos.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento limitado.

3ARGO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EM SAUDE

ATRIBUçÔES

Fiscalizar as unidades jurisdicionadas ao Tribunal, bem como outras
determinadas por autoridade competente, mediante acompanhamento,
levantamento, inspeção e auditorias de natureza contábil, financeira,
orçamentária, patrimonial e operacional;
Realizar a auditoria operacional dos órgãos e entidades e fundos especiais da

área da saúde estaduais ou municipais em todos os níveis, preservado o
campo de atuação das Diretorias de Controle Externo na instrução de
processos de prestação ou tomada de contas, denúncias, representações, etc.;
Contribuir para o aprimoramento dos resultados na área da saúde, inclusive
para a melhoria do índice de desenvolvimento humano.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento limitado.

3ARGO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AUTUAçÃO, ESTRUTURA E

DISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL

ATRIBUçÓES
Receber, catalogar e processar documentos, petições, recursos e demais
peças de caráter administrativo ou de controle externo, em meio fisico e,

orioritariamente, dioital;



Autuar física ou digitalmente os processos ê recursos;
Aplicar as regras regimentais, os regulamentos emitidos pela Presidência e
pela Corregedoria Geral do Tribunal e pelo Procurador-Geral de Contas e as
decisões do Tribunal Pleno para receber, analisar, tratar e distribuir os feitos
administrativos e de controle externo;
Digitalizar peças e processo, segundo as regras de processamento ativo ou o
manual de arquivamento e sua tabela de temporalidade;
Auxiliar a Secretaria Geral de Administração e a Diretoria de Tecnologia da
lnformação no planejamento e organização dos sistemas de interação com os
usuários.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento limitado.

SARGO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATRTBUTçOES

Orientar e controlar, em articulação com a Presidência e com os setores da
Secretaria Geralde Administração, de Controle Externo ou do Tribunal Pleno e

com o Ministério Público de Contas, a divulgação das decisões, dos programas

e das atividades do Tribunal;
Divulgar com antecedência as pautas de julgamento;
Gerenciar a comunicação interna;
Administrar as informações do portal institucional, mantendo a transparência;
DisÍibuir informações e notícias de interesse da população;

Coordenar e intermediar as relações do Tribunal com os veículos de
comunicação;
Assessorar e acompanhar os membros do Tribunal e do Ministerio Público de
Contas e os servidores em entrevistas;
Manter permanentemente atualizado os contatos telefônicos e mailing da
imprensa;
Realizar e manter o registro de imagem e som das atividades do Tribunal;

Acompanhar, digitalizar e arquivar as notícias publicadas diariamente sobre o
Tribunal.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em comunicação social;
Recrutamento amplo.

CARGO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISÏRATIVA E

FINANCEIRA DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS

ATRTBUTçOES

Supervisionar as atividades relacionadas à matéria econômico-financeira da
Escola de Contas;
Coordenar, manter integrado e efetuar análise dos registros de natureza
contábil em conjunto com a Diretoria de Administração Orçamentária e
Financeira;
Apresentar propostas orçamentárias necessárias ao desenvolvimento das

atividades da Escola, quando necessário;
Manter permanente controle das dotações orçamentárias da Escola, quando

for o caso, e realizar a escrituração contábil e orçamentária em conjunto com
as Divisões de Execução Orçamentária e Financeira;
Apresentar ao Diretor Geral, para devida autorizaçã0, planilha de custos,
especificando o nome e o objeto do curso a ser ministrados, a carga horária, o
público alvo e o valor total a ser desembolsado;
Exercer o controle do sistema patrimonial em conjunto com a Divisão de

Patrimônio.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento amplo.

CARGO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS

ATRTBUtçOES

Formular, em conjunto com a Diretoria de Recursos Humanos, a Secretaria

Geral de Administraçã0, o Departamento de Planejamento e Organização e

demais setores necessários, proposta de política de gestão de pessoas para o
Tribunal;



Acompanhar a aplicação da política de gestão de pessoas, buscando
assegurar a sua correta implementação;
Realizar avaliações periodicas das práticas de gestão de pessoas;

Estabelecer diretrizes para a melhoria contínua da gestão de pessoas, em

consonância com os planos estratégicos e de diretrizes do Tribunal;
Formatar mecanismos de captação e de análise de percepções e expectativas
dos servidores em relaçâo às práticas de gestão de pessoas;

Apresentar proposta pa'a a instituição de novos espaços ocupacionais de

assessoramento e de consultoria técnica em gestão de pessoas;

Requerer às unidades do Tribunal as informações que considerar necessárias

ao acompanhamento das práticas de gestão de pessoas;

Divulgar as boas práticas de gestão de pessoas no Tribunal;
Coordenar e supervisionar o programa de estágio profissional do Tribunal em
colaboração com a Divisão de Assistência Social, e, para tanto, interagir com
as instituicões de ensino envolvidas, em coniunto com a Escola de Contas.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento limitado.

CARGO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFORMACOES ESTRATEGICAS

ATRTBUTçÕES

Realizar solicitações de informações estratégicas a órgãos e entidades que

atuem nas áreas de fiscalização, investigação e inteligência, inclusive para a

produção de conhecimento com vistas a subsidiar a tomada de decisões
quanto à realização de procedimentos de fiscalização, em todos os casos,
submetendo-se à politica de segurança da informação;
Elaborar e validar tipologias visando identificar indícios de inegularidades com

o objetivo da prevenção e ao combate à corrupção;
Obter, tratar, integrar e sistematizar as bases de dados coletadas de fontes

internas e externas e analisar os dados obtidos;
Produzir e gerir conhecimentos estratégicos voltados ao foco da atuação do

controle externo;
Elaborar, para consumo interno e como subsídios às ações de controle externo,
relatórios de inteligência, que consistirão apenas indícios de desconformidades
e irregularidades para posterior apuração;
Propor medidas e regras de segurança institucional visando garantir a

segurança, o sigilo e a proteção dos dados obtidos e conhecimentos
produzidos pela unidade;
Manter o armazenamento físico e lógico dos dados obtidos e dos

conhecimentos produzidos;
Propor à Secretaria de Controle Externo e à Presidência a elaboração de
procedimentos e meios de disseminação de conhecimentos para o

desenvolvimento de suas atividades.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento limitado.

SARGO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E DOCUMENTAçAO

ATRTBUTçOES

Executar e orientar o cumprimento das normas relativas à Administração de
Pessoal do Tribunal;
Coordenar as atividades das Divisões da Diretoria de Recursos Humanos;

Organizar e implementar a avaliação de desempenho dos servidores para

progressão funcional e para percepção ou incorporação remuneratória, em

conjunto com o Departamento de Gestão de Pessoas;
Adotar as medidas administrativas para realização da avaliação periódica dos

estágios probatórios;

Acompanhar e informar a Secretaria Geral de Administração sobre a gestão do
quadro de pessoal quanto a alterações, modiÍicações orgânicas e mutações

funcionais, com colaboração com os Departamentos de Gestão de Pessoas e

de Planejamento e Organização;
Executar os projetos na área de recursos humanos, bem como, supervisionar e

avaliar a execuQão deles.



REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento limitado.

SARGO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO

ATRTBUTçOES

Coordenar e articular o processo do planejamento estrategico e de formulação
de planos estratégicos, táticos e operacionais do Tribunal;
Desenvolver ações para a melhoria da qualidade das metodologias utilizadas
nos planejamentos globais e setoriais do ïribunal;
Promover a avaliação sistemática dos planos e sua integração com as
diretrizes do Tribunal;
Acompanhar o desenvolvimento dos planos e das metas das unidades do
Tribunal, considerando as ações previstas no planejamento estratégico;
Gerenciar e assegurar a atualização das bases de informação necessárias à
sua âtea, em especial, às relativas ao planejamento estratégico, ao
desdobramento de direhizes e a outras pertinentes ao seu desempenho e ao

controle dos resultados institucionais;
lncentivar os servidores para atuarem como agentes facilitadores de
planejamento e de gestão, visando à disseminação de novas técnicas de
gestão e de metodologias de melhoria de processos; estabelecer rotinas e
procedimentos, propor normas, manuais e ações referentes à sua área de
atuação e das demais do Tribunal, visando o aperfeiçoamento das atividades;
Alimentar o sistema de planejamento do Estado com as informações
necessárias.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento amplo.

3ARGO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA PRIMEIRA CAMARA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA SEGUNDA CÂMARA

ATRIBUIçÕES

Organizar e secretariar as sessões da Câmara;
Preparar e distribuir as pautas;

Distribuir os processos de sua competência, sob supervisão da Presidência do
L.
urgao;
Fazer os extratos das decisões dos processos julgados e dos despachos dos
Conselheiros relatores da Câmara para comunicação e publicação;

Conferir e distribuir as atas das sessões para posterior aprovação pelos

integrantes da Câmara;
Cumprir medidas determinadas pelos Conselheiros Relatores e elaborar as

notiÍicações e controlar os prazos para o fiel cumprimento das decisões
preliminares e deÍìnitivas e despachos dos Conselheiros relatores;
Certificar o trânsito em julgado das Decisões;
Na execução dos julgados, certiÍicar o cumprimento da ordem ou o decurso do
prazo,Íazendo conclusão dos autos ao Conselheiro relator;
Atendimento ao público.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento amplo.

SARGO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE

DECTSOES

REGISTRO E EXECUçÃO DAS

ATRTBUTçOES

Proceder, sob a supervisão da Presidência e controle da Corregedoria Geral,

ao registro das decisões nos casos regimentais;

Executar os julgados do Tribunal Pleno e das Câmaras na fase administrativa

interna, na forma regimental, realizando a apuração e atualização dos valores
das condenações;
Notificar e intimar as partes condenadas;
Preparar o procedimento de execução do julgado e constituição do título

executivo extrajudicial para remessa à Procuradoria Geral do Estado ou do

Município ou órgão equivalente;
lnstruir, para tanto, as cobranças executivas, além das cobranças de alcance;

Acompanhar o andamento dos processos em fase de execuçQq aqra



verificação de eventual interposição de recurso superveniente, adotando as
medidas suspensivas que o relator ou o Corregedor-Geral determinar e, se for
o caso, preparar e implementar a devida comunicação da autoridade devida
em caso de iniciada a fase judicial da cobrança ou execução;
Nos mesmos casos, adotar as medidas corretivas em caso de recurso que,
provido, venha a alterar decisões anteriormente sujeitas a execução;
Sob orientação do relator, instruir, executar e acompanhar o parcelamento de
debitos;
Dar quitacão nos casos reoimentais.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento limitado.

CARGO
CHEFE DO DEPARTAMENTO TECNICO DE ESTUDOS, PESQUISAS E

EXTENSÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS

ATRIBUçÕES

Executar a política de treinamento e capacitação, bem como o
desenvolvimento de projetos de estudos e pesquisas;

lndicar periodicamente à biblioteca do Tribunal de Contas, bibliografia técnica;
Manter cadastro de pesquisadores, entidades congêneres e dos servidores do
Tribunal de Contas, para possíveis aproveitamentos na execução das
atividades da Escola;
Elaborar e remeter, semestralmente, à Diretoria Geral da Escola, o relatório de
atividades.

REQUISITOS
Escolaridade de nÍvel superior completo em qualquer área;
Recrutamento amplo.

- cc.3
SARGO CHEFE DE DIVISÃO DE AMBIENTE COMPUTACIONAL

ATRTBUTçÕES

Administrar a implantação e alterações dos recursos das áreas de
conectividade e segurança de rede, observando as boas práticas estabelecidas
em normas e praticadas no mercado;
Assegurar a observância dos requisitos de qualidade e segurança da
informação partindo de análise de risco do ambiente;
Controlar a distribuição de hardware e software segundo a estratégia deÍinida
pela Diretoria;
Elaborar a documentação técnica de serviços básicos e demais componentes
da infraestrutura do ambiente computacional atualizada;
Executar os procedimentos e rotinas de operação, monitoração e ajustes para

otimização da utilização dos recursos de tecnologia da informação;
Executar às demandas de atendimento aos recursos de tecnologia da
informação (software e hardware) utilizando o apoio do help desk.
Executar o plano de contingência assegurando a qualidade e continuidade dos
serviços de tecnologia da informação.
Propor a modelagem de processos de trabalho do Tribunal que sejam
impactados pela implantação de serviços básicos e outros componentes da

infraestrutura do ambiente computacional;
Realizar a manutenção corretiva, preventiva e evolutiva dos equipamentos de

informática da instituição e demais componentes da infraestrutura do ambiente
computacional utilizando ferramentas tecnológicas;
Verificar os equipamentos de informática, sua gestão patrimonial e a alocação
oara outras finalidades esoecíficas utilizando as ferramentas de mercado.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em tecnologia da informação;
Recrutamento limitado.

CARGO
CHEFE DE DIVISÃO DE ACORDOS, NORMAS E PROCEDIMENTOS DE

CONTROLE EXTERNO

ATRTBUTçÕES

Preparar para o Secretário de Controle Externo ou a Presidência
apontamentos, pesquisas ou textos regulamentares ou de ajustes do interesse

do Tribunal na área do controle externo;
Arquivar, manejar e acompanhar a execução dos acordos firmados pelo

Tribunal na área de controle externo;



Controlar vigências de tais ajustes, sugerir aditivações e propor melhorias em
seus textos;
Propor a revisão e o aprimoramento dos procedimentos do controle externo
para o Secretário de Controle Externo e acompanhar sua implementaQão.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento limitado.

CARGO CHEFE DE DIVISÃO DE APOIO AS SESSOES

ATRTBUtçOES

Auxiliar o Secretário do Tribunal Pleno e os Chefes das Câmaras na
organização e realização das sessões;
Proceder às anotaçÕes regimentais quanto a presença, falas e intervenções,
sustentações orais, apreciação processual e julgamento;
Realizar as anotações taquigráficas ou equivalentes, incluindo as gravações e
degravações das sessões;
Manejar os processos e demais documentos em apreciação em apoio ao
condutor da sessão ou a quem o secretariar;
Produzir as atas das sessões sob a supervisão do Secretário do Tribunal Pleno
ou do Chefe da Câmara, a partir dos dados da pauta;
Elaborar certidões sobre eventos e atos ocorridos durante o julgamento;
Realizar outras atividades relativas ao andamento das sessões, inclusive as
que as antecedam ou delas decorram, como determine as autoridades aqui
referidas ou o Presidente do órgão iulgador.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento limitado.

CARGO CHEFE DE DIVISAO DE ARQUIVO

ATRTBUTçOES

Contribuir para o planejamento das atividades de guardar, catalogação,
conservação, descarte ou devolução de documentos e processos findos ou
exauridos, segundo as normas proprias de arquivologia e as regras do Tribunal;
Executar e controlar as atividades ligadas a classificação, encadernação,
arrumação, guarda e conservação de processos e papeis mandados arquivar,
mediante despacho da autoridade competente;
Providenciar restauração dos documentos a serem arquivados;
Atender, mediante a cautela e controle devidos, as requisições de processos e
demais documentos arquivados, quando devidamente autorizadas;
Suscitar a permanente atualização das técnicas de arquivamento, visando ao
melhor desempenho das suas atividades;
Prestar inÍormações e instruir a expedição de certidões sobre documentos
arquivados;
Promover, segundo as regras aplicáveis, a seleção dos papeis que devam ser
conservados, incinerados ou encaminhados ao Arquivo Público, com os
devidos reqistros e dioitalizacões.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área, preferivelmente em
biblioteconomia ou arquivologia;
Recrutamento Iimitado.

CARGO CHEFE DE DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL. DIAS

ATRTBUTçOES

Desenvolver as ações de assistência social segundo a regulamentação do
Tribunal e no âmbito deste;
lnteragir com os demais órgãos públicos no campo da assistência social e à
saúde, inclusive no que diga respeito à Junta Médica oÍìcial;
Realizar o atendimento individual ao agente público no âmbito assistencial e
quando necessário, segundo a regulamentação, estendê-lo aos familiares do
servidor;
Executar e controlar o trabalho dos menores aprendizes; acompanhar sua
formação e suas relações pessoais e sua evolução acadêmica e técnica
profissional no Tribunal;
lmplementar no Tribunal as políticas de apoio aos portadores de deficiências,
aos idosos e aos servidores em dificuldade de ordem pessoal no que afete o



seu trabalho;
Prestar assistência, nos limites das normas do Tribunal, aos agentes públicos a
serviço deste em casos de saúde ou falecimento;
Prestar às autoridades competentes as informações técnicas necessárias;
Cuidar da organização dos fichários e demais registros de atendimento e
prontuários produzidos pelos profissionais do setor;
Colaborar, em conjunto com a Divisão de Saúde e demais setores envolvidos,
para as requisições de perícias e outros serviços especializados, segundo
julgue necessário o profissional envolvido;
Organizar as visitas assistenciais e acompanhamentos pessoais necessários;
Prover, por requisição aos setores competentes, os equipamentos, insumos,
medicamentes, instrumentos de trabalho especializado e demais necessidades
materiais do setor;
Colaborar na formulaÇão da política institucional de saúde e atendimento.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área, preferivelmente
assistência social;
Recrutamento limitado.

CARGO CHEFE DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS

ATRTBUTçÕES

Executar as comunicações processuais externas dos despachos, diligências,
decisões e demais medidas ordenadas pela Presidência ou pelos relatores;
Elaborar, na forma regimental, os ofícios e demais expedientes determinados
nos decisórios dos processos julgados pelo Tribunal Pleno;
Executar as comunicações destinadas ao agente responsável, ao órgão
incumbido da materia e à parte interessada, obedecendo as determinações
contidas nos decisórios dos processos julgados pelo Tribunal Pleno;
Disponibilizar as comunicações formuladas ao agente responsável, ao órgão
incumbido da matéria e à parte interessada, quando solicitado, podendo, ainda,
ser realizado via sistema digital para os relatores, demais Conselheiros
votantes e para o representante do Ministério Público de Contas;
Proceder à devolução dos processos, após a conclusão de suas atribuições à

Secretaria do Tribunal Pleno, para aguardo de aviso de recebimento ou outras
medidas descritas na decisão processada.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento limitado.

CARGO CHEFE DE DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇAO

ATRTBUTçOES

Planejar, executar e controlar as atividades próprias de documentação e
biblioteca;
Manter sob a sua guarda e conservação o acervo bibliográfico do Tribunal,
tomando medidas no sentido de atualizá-lo e enriquecê-lo constantemente, a
fim de atender as necessidades do Tribunal;
Manter, por via da Secretaria Geral de Administração, intercâmbio com
serviços de documentação e biblioteca de outros órgãos, preparando os
respectivos expedientes;
Colecionar sistematicamente os Diários Oficiais do Estado e da União e os
diversos Diários Oficiais eletrônicos da União, do Estado e dos Municípios
amazonenses; atos, resoluções, boletins internos do Tribunal e demais
publicações que, direta ou indireta, mente se relacionem com as suas
atividades;
Manter coletâneas e ementários das leis, decretos, normas de serviço,
resoluções e portarias que interessem aos diversos setores ao Tribunal e do
Ministério Público de Contas, mantendo-os informados e fornecendo-lhes
cópias;
Prestar as informações solicitadas pelos diversos setores do Tribunal e auxiliar
os leitores nas pesquisas e consultas;
Providenciar encadernação das coleções dos fascículos ou diários em meio
físico sob sua responsabilidade;
Controlar e providenciar iunto à Secretaria Geral de Administração a renovação



das assinaturas de periódicos, revistas e de coletâneas de legislação;
Propor aquisição de livros técnicos diretamente ligados às atividades4im do
Tribunal.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área, preferivelmente em
biblioteconomia;
Recrutamento limitado.

CARGO CHEFE DE DIVISAO DE CONTROLE E APURACAO DE FREQUENCIA

ATRTBUTçOES

Organizar e implementar o controle de assiduidade e pontualidade dos
servidores e demais agentes (frequência e ponto), inclusive por meio digital;
lnstruir os processos de mutações funcionais e concessão de benefícios,
licenças ou afastamentos, além dos processos disciplinares, no que diga
respeito à apuração de assiduidade ou pontualidade, em colaboração com as
Divisões de Registros Funcionais e de lnstrução e lnÍormações Funcionais e
com as comissões processantes disciplinares;
Apurar Írequência e Íaltas para efeitos financeiros em colaboração com a
Divisão de Preparação da Folha;
Prestar informações nos feitos acima referidos;
Emitir declarações de frequência ou faltas que não sejam da alçada das
demais Divisões da Diretoria de Recursos Humanos.

3ARGO
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área, preferivelmente em
administração ou direito;
Recrutamento limitado.

3ARGO CHEFE DE DIVISAO DE EXECUÇAO FINANCEIRA

ATRTBUTçÓES

Executar a liquidação da despesa e sua escrituração;
Realizar os pagamentos;
Coletar e processar a documentação necessária para os Íins acima descritos;
Gerir, sob a supervisão do Diretor, as contas correntes e demais meios de
depósito e aplicação de recursos públicos a cargo do Tribunal;
Prestar informações orçamentário-financeiras para instrução dos feitos
necessários;
Alimentar os registros financeiros e contábeis pertinentes e os sistemas de
informação públicos a seu encargo;
Adotar as medidas necessárias para cadastramento, registro e manejo dos
órgãos do Tribunal e seus dirigentes perante as diversas autoridades
orçamentárias, financeiras, contábeis, tributárias, previdenciárias e fiscais, em
especial, sob o aspecto da execuQão da despesa.

REQUIS!TOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área, preferivelmente em
administração, ciências contábeis, direito ou economia;
Recrutamento limitado.

CARGO CHEFE DE DIVISAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA

ATRTBUTçOES

Gerir, sob a supervisão do Diretor, os orçamentos do Tribunal e preparar as
medidas necessárias à abertura, manejo, alteração ou cancelamento de
créditos orçamentários;
Prestar informações orçamentárias para instrução dos feitos necessários;
Assessorar o planejamento e a preparação das despesas a ser assumidas pelo

Tribunal;
Proceder à execução orçamentária, preparando e registrando os empenhos e
sua escrituração;
Coletar e processar a documentação necessária para os Íins acima descritos;
Gerir, sob a supervisão do Diretor, as contas correntes e demais meios de
depósito e aplicação de recursos públicos a cargo do Tribunal;
Alimentar os registros orçamentários e contábeis pertinentes e os sistemas de
informação públicos a seu encargo;
Adotar as medidas necessárias para cadastramento, registro e manejo dos
órgãos do Tribunal e seus dirigentes perante as diversas autoridades
orçamentárias, financeiras, contábeis, hibutárias, previdenciárias e fiscais, em
especial, sob o aspecto orçamentário.



REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área, preferivelmente em
administração, ciências contábeis, direito ou economia;
Recrutamento limitado.

CARGO CHEFE DE DIVISAO DE TNSTRUCAO E INFORMACOES FUNCIONAIS

ATRIBUçÕES

Reunir e manter atualizada, legislação referente a pessoal;
lnstruir os processos de admissã0, mutaçÕes funcionais e aposentadorias e
pensões, nos casos legais;
Processar os pedidos de licenças em geral e afastamentos e concessões de
vantagens pessoais;
Prestar informações nos feitos acima referidos;
lnformar os demais setores da Diretoria sobre os documentos emitidos nos
procedimentos sob seu controle;
Emitir declarações funcionais que não sejam das atribuições das Divisões de
Registros Funcionais ou de Preparação da Folha;
Produzir os atos funcionais a serem submetidos à avaliação e subscrição da
Diretoria de Recursos Humanos, da Secretaria Geral de Controle Externo e da
Presidência do Tribunal.

3ARGO
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área, preferivelmente em
administração ou direito;
Recrutamento limitado.

3ARGO CHEFE DE DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

ATRIBUçÕES

Cuidar da conservação e da manutenção dos prédios, móveis, equipamentos
demais bens do Tribunal;
Zelar pelo regular funcionamento de máquinas e equipamentos e instalações
elétricas e hidráulicas a seu encargo;
lnspecionar, sempre que necessário ou segundo escala pré-estabelecida as
máquinas, aparelhos e equipamentos existentes e instalações nos setores do
Tribunal e tomar as providências que se fizerem necessárias para mantê-los
em normal funcionamento;
Solicitar providências junto setor competente de insumos, materiais ou pessoal
qualificado para manutenção, conservação e reparos aos bens móveis e
imóveis, bem como das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias da sede
do Tribunal;

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em engenharia;
Recrutamento limitado.

CARGO CHEFE DE DIVISÃO DE MATERIAL

ATRTBUTçOES

Planejar e executar as atividades relativas à aquisição, permuta, guarda e

alienação de material;
Prover as necessidades de material permanente e de consumo dos diversos
setores do Tribunal;
Elaborar e encaminhar ao setor competente as cotações de preços e as listas
de bens e serviços sujeitos a aquisição, de acordo com necessidades e
demandas;
Receber, conferir (confrontando os empenhos, as notas fiscais e o exame do
material recebido), aceitar, armazenar e distribuir o material pertencente ao
Tribunal, mantendo, para isso, a competente escrituração;
Colaborar com os demais setores na previsão das despesas no tocante as
dotações para aquisição ou conservações de materiais;
lnstruir os processos relativos a aquisição de materiais, prestação de serviços
por terceiros e alienação;
processar e controlar toda movimentação de material da sede e controlar a
execução de serviços de terceiros;
assessorar o setor competente nos inventários anuais e nos controles de
estoque do almoxarifado, quando solicitado;
fazer o levantamento do material inservível e propor as medidas adequadas
em cada caso ouvido o responsável pelo almoxarifado;



manter atualizado o registro de Íornecedores;
informar os vários setores sobre a correta especificação do material a
requisitar, bem como a quantidade máxima prevista para a respectiva
distribuição em cada período;
propor a recuperação ou a baixa dos materiais nas circunstâncias apontadas
no item anterior, assim como dos estocados em iguais condições, conforme a
providência recomendável em cada caso.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área, preferivelmente em
administração, ciências contábeis, direito ou economia;
Recrutamento limitado.

CARGO CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMONIO

ATRTBUTçOES

Planejar e executar as atividades relativas à aquisição, permuta, guarda e
alienação de bens permanentes;
Prover as necessidades de bens móveis e equipamentos e demais materiais
permanentes dos setores do Tribunal;
Colaborar com os setores envolvidos na previsão das despesas no tocante as
dotações a seu cargo;
lnstruir os processos relativos a aquisição de bens permanentes, em interação
com os demais setores envolvidos;
processar e controlar toda movimentação de material permanente e os
registros patrimoniais;
colaborar na preparação dos inventários anuais e nos controles de estoque
patrimonial, quando solicitado;
Fazer o levantamento do material permanente e demais bens inservíveis e
propor as medidas adequadas em cada caso ouvido o setor responsável;
Cumprir e tazer cumprir as normas sobre registro e controle dos bens
patrimoniais;
Em colaboração com a Divisão de Material, receber, conferir (confrontando os
empenhos, as notas fiscais e o exame do material recebido), aceitar,
armazenil e distribuir o material permanente ao Tribunal, mantendo, para isso,
a competente escrituração;
Manter atualizadas os registros patrimoniais;
lnventariar, segundo as regras aplicáveis, codificar e identiÍicar o material
permanente e demais elementos patrimoniais do Tribunal;
lnformar os vários setores sobre a correta especificação dos bens a requisitar;
Receber, em devolução temporária ou deÍinitiva, o material ocioso, obsoleto ou
defeituoso, efetuando as anotações necessárias;
Propor a recuperação ou a baixa dos materiais permanentes, assim como dos
estocados em iguais condições, conforme a providência recomendável em
cada caso;
Proceder, após as autorizações, a devida dedução contábil do material
alienado, ou a baixa do material inservível.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área, preferivelmente em
administração, ciências contábeis, direito ou economia;
Recrutamento limitado.

CARGO CHEFE DE DIV]SÃO DE PREPARACÃO DA FOLHA

ATRTBUTçOES

Preparar todas as folhas de pagamento ordinárias ou extraordinárias relativas
remunerações, indenizações, vantagens avulsas de toda ordem, diferenças
apuradas, diárias, ajudas de custo, descontos, etc.;
Elaborar os boletins para programação da folha de pagamento mensal ao
Tribunal;
Calcular os descontos a serem consignados em folha de pagamento;
Elaborar expediente a ser utilizado pelo setor competente para efetuar
materialmente os pagamentos de pessoal;
Abrir e manter atualizadas as Íichas Íinanceiras de todo o pessoal;

Averbar e desaverbar as consignaçÕes, bem como pagamentos e descontos
nas fichas financeiras e expedir declaracões de rendimento:



Providenciar folhas suplementares e as registrar nas fichas financeiras;

Providenciar a entrega da declaração de rendimentos destinada ao imposto de

renda, com as anotações necessárias;
lnstruir os processos de pagamento de pessoal;

lnstruir os processos referentes a efeitos financeíros de averbações,
desaverbações, exercícios encerrados, auxílios-funeral e outros;
lnformar propostas de empréstimo a serem tomados por servidores ao Tribunal;
Elaborar as guias de recolhimento relativo ao FGTS e outras contribuições
relativas a servidores vinculados ao regime geral de previdência e à legislação

trabalhista, se for o caso;
Subsidiar a elaboração da proposta orçamentária do Tribunal sob o aspecto da
despesa de pessoal.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento limitado.

CARGO CHEFE DA DIUSÃO DE PREPARO DE JULGAMENTO

ATRTBUTçOES

Receber e processar os feitos para inclusão na fase de julgamento, adotando

as medidas regimentais aplicáveis;
Elaborar, na forma regimental, as pautas de julgamento e demais expedientes
inerentes ao feito, as pautas administrativas, especiais, ordinárias e
extraordinárias de julgamento das respectivas sessões do Tribunal Pleno.

Revisar as pautas, antes de disponibilizá-las para suas assinaturas ao

Secretário do Tribunal Pleno e aos respectivos destinos.
Disponibilizar as pautas das sessões administrativas, especiais, ordinárias e

extraordinárias de julgamento ao agente responsável, ao Órgão incumbido da

matéria e à parte interessada, quando solicitado, podendo, ainda, ser realizado

via sistema digital para os relatores, demais Conselheiros votantes e para o

representante do Ministério Público Contas;
Proceder à devolução dos processos, após a conclusão de suas atribuições à

Secretaria do Tribunal Pleno, para aguardo da sessão ou demais medidas

necessárias.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento limitado.

SARGO CHEFE DE DIVISÃO DE REDACÃO DE ACORDÃOS

ATRIBUçÕES

Acompanhar as sessões de julgamento para subsidiar a formatação e a

redação final de decisórios;
Examinar o relatorio-voto, de forma minuciosa e precisa, alem do
pronunciamento do Ministério Público e órgão técnico pa'a a confecção do
julgado.

Redigir os decisórios com clareza, objetividade e celeridade, utilizando as

regras gramaticais do Português de padrão culto, observadas a peculiaridades

da linguagem técnica aplicável.
Realizar a digitalização dos decisórios para disponibilização do público interno

e externo e conferi-los com precisão

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área;
Recrutamento limitado.

OARGO CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO DE PESSOAL

ATRTBUTçÕES

Executar os registros dos dados funcionais e das demais informações da

Diretoria de Recursos Humanos;

Organizar e manter atualizado os assentamentos individuais dos servidores;

Controlar a escala de férias e licenças especiais dos servidores e emitir
respectivos avisos;
Proceder à averbação do tempo de serviço do servidor apÓs maniÍestação da

Secretaria Geral de Administração e autorização do Diretor de Recursos

Humanos;
Preencher ficha de registro dos servidores e manter atualizado o seu cadastro

e ficha Íinanceira;



Fornecer declarações e informações relacionadas com o cadastro e ficha
financeira sob sua responsabilidade, iuntamente com o Diretor.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área, preferivelmente em
administração ou direito;
Recrutamento limitado.

CARGO CHEFE DE DIVISÃO DE SAÚDE

ATRTBUTçOES

Organizar e supervisionar o atendimento médico, odontológico, psicologico e
fisioterapêutico aos agentes do Tribunal, nos limites de suas normas internas;

Zelar administrativamente pela adequada prestação da atenção médico-
odontológica, psicológica e fisioterapêutica;
Prestar às autoridades competentes as informações técnicas necessárias;
Cuidar da organização dos fichários e demais registros de atendimento e
prontuários produzidos pelos proÍissionais do setor;
Acompanhar as requisições de perícias e outros serviços especializados,
segundo julgue necessário o profissional envolvido;
Promover, no âmbito do Tribunal, as campanhas institucionais de saúde
pública pertinentes, incluindo as de vacinação, em colaboração com as

autoridades estaduais ou municipais responsáveis;
Prover, por requisição aos setores competentes, os equipamentos, insumos,
medicamentes, instrumentos de trabalho especializado e demais necessidades

materiais do setor;
Colaborar na formulacão da política institucional de saúde e atendimento.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em qualquer área, preferivelmente em

administração, medicina ou odontologia;
Recrutamento limitado.

CARGO CHEFE DE DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAçÃO

ATRIBUçÕES

Acompanhar a execução de contratos relativos à sua área de tecnologia da

informação.
Codificar linguagem de manipulação de dados SQL e sistemas de informação

em linguagem de programação utilizando as ferramentas de mercado;

Criar o modelo conceitual, lógico e físico visando o esclarecimento das

características de funcionamento e comportamento do sistema de informação;

Desenvolver relatórios a partir de ferramentas disponíveis no mercado Jasper
ReporÍs.
Disponibilizar sistemas de informação, proprietários, livres ou cooperados, para

apoiar as atividades de controle externo e apoio administrativo;
Executar atividades de projeto, implementação, implantação e manutenção de

sistemas desenvolvidos por pessoal externo;
Participar da homologaçã0, implantação e acompanhamento dos sistemas de

informação desenvolvidos para o Tribunal;
Planejar as atividades de desenvolvimento e manutenção de sistemas da

informação;
Produzir documentação técnica de análise e desenvolvimento de sistemas de

informação;
Realizar ajustes de correção e melhoria nos sistemas existentes para

acompanhar as mudanças das necessidades da instituição e dos usuários;

Realizar levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação,

implantação e manutenção de sistemas de informação, junto aos usuários do

Tribunal.
Registrar os problemas e soluções encontradas na ârea, objetivando
documentacão histórica e possibilidade de resolução de problemas futuros.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em tecnologia da inÍormação;
Recrutamento limitado

CARGO CHEFE DE DIVISÃO DE SUPORTE

ATRTBUTçOES
Atender as demandas do público interno e externo no uso de sistemas de

reoistro de chamadas;



Atender os clientes internos no suporte aos sistemas visando a resolução

imediata dos problemas relacionados ao uso e manuseio;
Prestar suporte aos jurisdicionados municipal e estadual nos sistemas

inÍormatizados utilizados pelo Tribunal, visando ao melhor funcionamento e

eficácia.
Propor soluções de melhorias no uso dos sistemas informatizados pelos

servidores partindo dos problemas apresentados pelos usuários;
Realizar, inclusive em conjunto com a Escola de Contas, a capacitação para os

servidores e demais usuários nos sistemas, visando à melhoria operacional.

REQUlSITOS
Escolaridade de nível superior completo em tecnologia da informação;

Recrutamento limitado.

ASSESSORAMENTO INTERMEDIARIO - CC.2

CARGO

ASSESSOR DE AUDITOR
ASSESSOR DE CONSELHEIRO
ASSESSOR DA CORREGEDORIA GERAL
ASSESSOR DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLrcAS
ASSESSOR DA OUVIDORIA
ASSESSOR DA PRESIDÊNCA
ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA CÂMARA
ASSESSOR DA PRESIDÊNCA DA SEGUNDA CÂMARA
ASSESSOR DA PROCURADORIA GERAL DE CONTAS
ASSESSOR DA VICE.PRESIDÊNC|A

ATRTBUTçOES

Assessoramento ao titular do Gabinete nas atividades administrativas e de

representação e nos assuntos que forem submetidos a seu estudo;

Redigir o expediente do Gabinete a ser assinado ou despachado pelo titular;

Auxiliar na elaboração das peças resultantes do exame dos feitos distribuídos
e dos assuntos sujeitos à deliberação do titular;
Coligir informações e dados necessários ao estudo dos processos distribuídos;

Manter coleção atualizada de atos legislativos, executivos e judiciais de

interesse do Gabinete;
Ocupar-se das audiências e, quando determinado, secretariar as reuniões do

Gabinete;
Preparar as pautas de julgamento do titular e veriÍicar a regular juntada de

votos nos sistemas digitais ou nos processos físicos, segu ndo o caso.

REQUISITOS
Escolaridade de nivel superior completo em qualquer área;
Recrutamento amplo.

CARGO
ASSESSOR DA CONSULTORIA TÉCNGA
ASSESSOR DA DIRETORIA JUR|DICA

ATRTBUTçOES

Prestar assessoria técnica ao titular nos assuntos relacionados com suas

atribuições;
Elaborar documentos sobre matéria submetida à sua apreciação;
Atender às requisições do titular;
Coligir informações e dados necessários ao estudo dos processos distribuídos
ao órgão;
Manter coleção atualizada de atos legislativos, executivos e judiciais de

interesse do setor;
lnformar-se da jurisprudência administrativa e judicial necessárias às

atividades do órgão;
Manter atualizada doutrina e legislação pertinentes ao órgão;

Colaborar na redação do expediente a ser assinado ou despacho pelo titular.

REQUISITOS

Assessor da Consultoria ïécnica:
Escolaridade de nivel superior completo em qualquer área;

Recrutamento amplo.
Assessor da Diretoria Jurídica:
Escolaridade de nível superior completo em direito;
Recrutamento amplo.

SARGO ASSESSOR DE PROCURADOR DE CONTAS



ATRTBUtçOES

Realizar, no âmbito de cada Procuradoria ou Coordenadoria as atribuições
assemelhadas às dos assistentes do Procurador-Geral;
Manter em dia a pauta dos assuntos a serem tratados diariamente pelo
Procurador;
Anotar os compromissos diários do Procurador e alertá-lo para os horários;
Prestar assessoria técnica ao titular nos assuntos relacionados com suas
atribuições;
Colaborar na redação do expediente a ser assinado ou despacho pelo titular.
Elaborar documentos sobre matéria submetida à sua apreciação;
Coligir informações e dados necessários ao estudo dos processos distribuídos
ao Procurador de Contas;
Manter coleção atualizada de atos legislativos, executivos e judiciais de
interesse do setor;
lnformar-se da jurisprudência administrativa e judicial necessárias às
atividades do Procurador de Contas;
Manter atualizada doutrina e legislação pertinentes ao órgão;
Auxiliar o Procurador na análise dos assuntos e processos a seu cargo,
oreoarando o material oara a emissão dos atos oÍiciais.

REQUISITOS
Escolaridade de nível superior completo em direito;
Recrutamento amplo.

CARGO
ASSESSOR DA SECRETARTA GERAL DE ADMTNISTRAçAO
ASSESSOR DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

ATRTBUTçÕES

Assessoramento ao Secretário Geral nos assuntos que lhe forem submetidos
Redigir o expediente da Secretaria Geral a ser assinado pelo Secretário;
Elaboração do relatório anual das atividades do setor;
Coligir informações e dados necessários ao estudo dos processos remetidos
ao Secretário;
Manter coleção atualizada de atos legislativos, executivos e judiciais de

interesse do Secretário, publicados na imprensa oficial e Diários Eletrônicos;
Colaborar na redação do expediente a ser assinado pelo Secretário e
representá-lo, quando designado.

REQUISITOS

Escolaridade de nivel superior completo em qualquer área;
Recrutamento limitado (os 02 cargos de Assessor da Secretaria Geral de

Administração e 02 dos 04 cargos de Assessor da Secretaria Geral de Controle
Externo)
Recrutamento amplo (02 dos 04 cargos de .Assessor da Secretaria Geral de
Controle Externo)

ASSESSORAMENTO BASICO. CC,í

CARGO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE DE AUDITOR
ASSISTENTE DE CONSELHEIRO
ASSISTENTE DA CORREGEDORIA GERAL
ASSISTENTE DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLrcAS
ASSISTENTE DA OUVIDORIA
ASSISTENTE DA PRESIDÊNCh
ASSISTENTE DA PRESIDÊNCA DA PRIMEIRA CÂMARA
ASSISTENTE DA PROCURADORIA GERAL DE CONTAS
ASSISTENTE DA PRESIDÊNCh DA SEGUNDA CÂMARA
ASSISTENTE DA VICE.PRE$DÊNCA
ASSISTENTE DE DIRETORIA

ATRIBUçÕES

Elaborar ofícios, memorandos e executar os serviços referentes às
correspondências oficiais do setor, bem como arquivar e conservar todos os
papéis administrativos;
Guardar, em boa ordem, papeis e documentos do setor;
Registrar e controlar a entrada e saída de correspondências, papeis e
processos no setor, bem como arquivar e conservar todos os papeis

administrativos;
Controlar e requisitar, conferir ou recusar, guardar e distribuir o material



necessário aos serviços do setor;
Manter, em livro próprio, cadastro atualizado do material permanente e
eq u ipamentos existentes na Secretaria/Diretoria/;
Numerar e registrar todos os processos, papeis e documentos em tramitação
pelo setor;
Apresentar, na época própria, relatório mensal e/ou anual das atividades do
setor.

REQUISITOS
Escolaridade de nível médio completo;
Recrutamento

3ARGO
ASSISTENTE DA SECRETARIA GERAL DE ADMINIST
ASSISTENTE DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

ATRTBUTçOES

Elaborar oficios, memorandos e executar os serviços referentes às
correspondências oficiais do setor, bem como arquivar e conservar todos os
papeis administrativos;
Guardar, em boa ordem, papéis e documentos do setor;
Registrar e controlar a entrada e saída de papeis e processos no setor;
Requisitar o material necessário aos serviços do setor;
Manter, em livro próprio, cadastro atualizado do material permanente e
equipamentos existentes na Secretaria;
Apresentar, na epoca própria, relatório mensal e/ou anual das atividades do
setor.

REQUISITOS
Escolaridade de nível médio completo;
Recrutamento limitado.

ANEXO IX

FUNçÕES DE CONFTANçA

NOMENCLATURA SiMBOLO QUANT VALOR R$

GRATTFTCAçÃO
ADMINISTRATIVA

TÉCNTCO-
GTA 08 4.634,68

CoRRESPONDÊNCAS DE NOMENCLATURAS DOS CARGOS E FUNçOES
(sEM ALTERAçÃO DE ATRTBUçÔES, NiVEtS DE ESCOLARTDADE, REQU|S|TOS,

NEM PADROES REMUNERATORTOS)

ANEXO X

CARGOS E FUNçOES DAS LEIS No 3.627t2011,
3.857 t2013, 4.03?i20í 4, 4:17312015, 418A20í5,
4.27 0 I 20 1 5. 4.37 4t 20 1 6. 4.523 I 20 17 E 4.691 I 20 1 I

GARGOS E FUNçOES ATUATS

ANALISTA TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO
. AUDITORIA GOVERNAMENTAL

AUDITOR TECNICO DE CONTROLE EXTERNO.
AUDITORIA GOVERNAMENTAL - A

ANALISTA TECNICO DE CONTROLE EXTERNO

- OBRAS PÚBLICAS
AUD]TOR TECNICO DE CONTROLE EXTERNO -
OBRAS PÚBLICAS - A

ANALISTA TECNICO DE CONTROLE EXTERNO

- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
AUDITOR TECNICO DE CONTROLE EXTERNO -
TECNOLOGIA DA INFORMACÃO. A

ANALISTA TECNICO DE CONTROLE EXTERNO

- MINFTÉRIO PÚBLGO DE CONTAS
AUDITOR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO.
MIN|STÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - A

ANALISTA TÉCNICO - A
AUDITOR TECNICO DE CONTROLE EXTERNO -
AUDITORIA GOVERNAMENTAL - B

ANALISTA TÉCNICO - B
AUDITOR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO -
AUDITORIA GOVERNAMENTAL - C

ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO - A



ASSISTENTE TECNICO - A ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO - B

ASSISTENTE TECNICO. B ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO - C

AUXILIAR TÉCNICO . A AUXILIAR TECNICO. A
AUXILIAR TECNICO . B AUXILIAR TECNICO - B

CARGO COMISSIONADO - GRUPO DE
D|REçÃO SUPERTOR- S|MBOLO CC-6

CARGO COMISSIONADO GRUPO DE
cooRDENAÇÃO SUPERTOR - SíMBOLO CC.7

CARGO COMISSIONADO GRUPO DE
ASSESSORAMENTO SUPERIOR - SíMBOLO
cc-5

CARGO COMISSIONADO - GRUPO DE

ASSESSORAMENTO SUPERIOR - SíMBOLO
cc-6

CARGO COMISSIONADO
D|REÇÃO - S|MBOLO CC-4

GRUPO DE CARGO COMISSIONADO GRUPO DE
D|REÇÃO SUPERTOR - S|MBOLO CC-s

CARGO COMISSIONADO
D|REÇÃO - S|MBOLO CC.3

GRUPO DE CARGO COMISSIONADO GRUPO DE
DIREÇÃO INTERMEDÁRA- S|MBOLO CC.4

FUNçAO DE CONFTANçA - GRATTFTCAçÃO DE
CHEFIA DE DIVISÃO SíMBOLO GCD
(TRANSFORMADA EM CARGOS EM
coMlssÃo)

CARGO COMISSIONADO - GRUPO DE
DrREçÃO BASTCA- SIMBOLO CC-3

CARGO COMISSIONADO - GRUPO DE
ASSESSORAMENTO E DIREçÃO
INTERMEDIARIA - SiMBOLO CC.2

CARGO COMISSIONADO GRUPO DE
ASSESSORAMENTO INTERMEDIARIO
S|MBOLO CC-2

CARGO COMISSIONADO GRUPO DE
ASSISTÊNCA. SíMBOLO CC.í

CARGO COMISSIONADO GRUPO DE
ASSESSORAMENTO BÁSrcO - SíMBOLO CC.í

FUNçAO DE CONFTANçA - GRATTFTCAçAO DE
CHEFIA DE DIVISÃO. SíMBOLO GCD

FUNçAO DE CONFTANçA - GRATTFTCAçAO
TÉCNTo.ADMINISTRATIVA . S|MBOLO GTA


