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O empresário João Car-
los Paes Mendonça re-
cebeu, na última sexta-

feira, no TCE, a medalha

Nilo Coelho, a mais alta
condecoração conce-
dida pelo Tribunal de
Contas a personalida-
des e empresas que se
destacaram com rele-

vantes serviços presta-
dos à sociedade. A me-

dalha foi proposta pela
conselheira Teresa Duere, aprovada pela unanimidade dos Con-
selheiros, mas só agora o empresário pode recebê-la. A solenidade,
no gabinete da presidência, foi acompanhada pelos conselheiros
João Campos,  Marcos Loreto e Teresa Duere, além do Procurador Ge-
ral de Contas Cristiano Pimentel e do Auditor Geral, Ruy Harten. O
presidente Valdecir Pascoal destacou a valiosa contribuição do em-

presário para o desenvolvimento de Pernambuco e do Brasil e enal-
teceu todas as suas ações no campo social.

O TCE recomendou a anulação
de um concurso público realiza-
do pela Prefeitura de Inajá em
2012 para preenchimento de
296 cargos na administração
municipal. O relator do processo,
conselheiro substituto Marcos

Nóbrega, considerou que o con-
curso deveria ser anulado por
três razões: o certame foi rea-

lizado no segundo quadrimestre
de 2012 quando a prefeitura já
estava comprometendo 59,40%
de sua receita corrente líquida
com o pagamento da folha de
pessoal, quando o máximo per-

mitido é 54%; o prefeito não fez
nenhum concurso nos sete pri-
meiros anos dos seus dois man-

datos e nomeou os aprovados
entre os meses de maio e junho
de 2012, quando faltavam cerca
de três meses para as eleições
municipais; Leis municipais san-
cionadas pelo então prefeito em
2011 e 2012 criaram cargos e
aumentaram vencimentos de

servidores, afrontando a Lei de
Responsabilidade Fiscal. O Tri-
bunal aplicou multa ao ex-pre-
feito e determinou o desliga-
mento dos servidores.

TCE abre Seleção Pública de Estágio
Boa notícia para quem deseja estagiar no TCE-PE. O Tribunal de
Contas publicou no último dia 14, no seu Diário Oficial, edital para
Seleção Pública de Estágio. Os interessados podem se inscrever até o
dia 07 de junho. Serão duas etapas de avaliação: uma prova objetiva,
com questões de português e conhecimentos específicos e uma re-
dação. Os candidatos aprovados vão integrar o Cadastro de Reserva
do Programa de Estágio do TCE-PE, que será utilizado para o preen-
chimento das vagas que vierem a ser formadas na sede do Tribunal
e na Escola de Contas, ambas no Recife. Informações no site www.
tce.pe.gov.br.

Segurança da informação é tema de
palestra no auditório do TCE

AA
Segurança da Informação foi tema de uma palestra proferida
pela professora e especialista em Direito Digital, Patrícia

Peck, aos servidores do TCE. "O mundo não tem mais muros, nem
portas, pois as ferramentas da era digital comportam riscos que
deixam vulneráveis informações pessoais e profissionais. As insti-
tuições precisam se preparar para lidar com essa era digital e seus
desafios", disse ela. O presidente Valdecir Pascoal destacou a im-

portância do tema da palestra, tendo em vista as recentes ações
do Tribunal referentes à disponibilização para a sociedade das
consultas, via internet, dos documentos das prestações de contas
dos gestores. "Todo esse contexto reflete o compromisso do Tri-
bunal com a transparência, mas traz também a responsabilidade
diante das informações que detém. Além do investimento em tec-
nologias de segurança que o TCE vem realizando, é fundamental
a conscientização de cada servidor sobre o assunto", afirmou.
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TCE concede medalha ao empresário 
João Carlos Paes Mendonça

TCE recomenda anulação de 
concurso da Prefeitura de Inajá

O estudante Ro-

gério Manoel da
Silva, 18 anos,
aluno da Escola

João Pessoa Sou-

to Maior, da cida-
de de Sairé, ser-
tão do estado, foi
o primeiro colo-
cado no Concur-

so de Redação, promovido pelo
Programa TCEndo Cidadania, da
Escola de Contas do TCE. O con-

curso, que teve como tema "Jo-
vem cidadão: como posso mudar

meu município,
meu estado e meu

país?", contou com
a inscrição de 336
trabalhos de alu-

nos de 31 escolas
do estado de Per-

nambuco.  As es-

tudantes Luíza Car-

la de Melo, da Es-
cola Ensino Médio de Bezerros, e
Rayanne Miranda Galdino, do Gi-
násio Pernambucano do Recife,
ficaram na segunda e terceira co-
locações, respectivamente. 

Aluno de escola pública de Sairé vence
Concurso de Redação do TCE
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