TCE oferece 300 vagas em cursos sobre fiscalização e a gestão de contratos
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A fiscalização e a gestão de contratos administrativos são os temas de dois cursos oferecidos pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, por
meio da Escola Superior de Contas, que estão com as inscrições abertas. Os interessados podem acessar o banner na parte superior do
Portal do TCE e preencher a ficha de inscrição. Ao todo são 300 vagas e as turmas iniciam em 7/10 por meio do Ambiente Virtual de
Aprendizagem do Ensino a Distância.

O curso de gestão de contratos tem o objetivo de desenvolver competências nos servidores dos órgãos fiscalizados pelo TCE,
garantindo observância às normas e procedimentos atinentes à atividade de contratações públicas, realçando sua relevância como
fundamental para a melhoria do desempenho da Administração Pública e para a boa e regular aplicação dos recursos públicos em benefício da
sociedade. Os facilitadores são Bruno Ancelmo e Saulo Pereira.

Em relação ao curso de fiscalização de contratos, o objetivo é conscientizar os servidores sobre a importância da fiscalização para a
efetiva, regular e eficaz realização da despesa e capacitá-los para o desempenho da função de fiscal de contratos. Os facilitadores são Daniel
Poleto, Esther Menezes, Natel Laudo e Volmar Bucco.

Ambos os cursos têm carga horária de 80 horas/aula ao longo de 45 dias, com encerramento em 20/11.
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Bruno Ancelmo
•Auditor Público Externo
Saulo Pereira
•Auditor Público Externo
Daniel Poletto Chu
•Sec. Adjunto de Desenvolvimento
do Controle Externo
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Esther Menezes
•Vice-diretora da Escola de Contas
do TCE-MT

Natel Laudo
•Auditor Público Externo

Volmar Bucco
•Secretário Geral de Controle
Externo
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