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Controladoria Interna

O Natal está chegando e trazendo um sen�mento de esperança!
O mês de dezembro é especial por se tratar do úl�mo mês do ano e encerramento de um ciclo.

Em meio a pandêmia, ainda sim, pode ser fes�vo e nos trazer sen�mentos bons, como a esperança e a fraternidade.
Desejamos a todos os agentes que compoêm o grande �me do Centro Paula Souza um Feliz Natal!

Mecanismos de controle e sua importância para a governança pública
Na medida em que uma estrutura administrativa pertencente ao poder público cresce e evolui, os processos 
organizacionais tendem a se tornar cada vez mais complexos. Os agentes devem promover as alterações 
necessárias para atender essas novas demandas com a mesma eciência, seja melhorando procedimentos, 
revendo...
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O trabalho em equipe é uma competência muito valorizada pelas instituições. O 
agente público que pretende conquistar seu destaque na organização, deverá 
atentar-se aos resultados alcançados, que são consequência da somatória do esforço 
coletivo. Quando uma equipe apresenta uma boa sinergia, somando conhecimentos, 
alinhando ideias, propondo soluções, agregando experiências, valorizando a ... 

Competência valorizada: Trabalho em equipe
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Conteúdo Jurisprudencial

O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJ/PB), por sua Primeira Câmara Especilizada 
Cível, proferiu acórdão na Apelação n.º 0092959-90.2012.8.15.2001, em 27 de 
novembro de 2020, tendo como relator Inácio Jário Queiroz de Albuquerque, negando 
provimento ao recurso interposto pelo ente público, conrmando a ordem 
mandamental, para nomear o impetrante do Mandado de Segurança no cargo de 
odontólogo do Município de João Pessoa, que se classicou dentro do número de vagas 
previstas no edital, sendo que o prazo de validade do concurso expirou, tendo, portanto, 
adquirido o direito à nomeação, conforme entendimento rmado pelo STF. 

TJ/PB – APELAÇÃO – CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE 

VAGAS PREVISTO NO EDITAL – PRAZO EXPIRADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM SER NOMEADO 

– NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Veja a decisão na íntegra clicando aqui. 
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Novo episódio do PodContas discute a Inteligência Articial aplicada à 
Administração Pública

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), por 
meio da Escola Paulista de Contas Públicas (EPCP), 
disponibilizou o 13º episódio do PodContas, conteúdo 
em forma de áudio criado para tratar de assuntos 
pedagógicos de interesse dos jurisdicionados. 

Nesta edição, o convidado foi Erick Muzart Fonseca dos 
Santos...

N
O
TÍ
C
IA

Leia mais.

Leia mais.

Leia mais.

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201400849784&dt_publicacao=13/10/2020
https://www.tce.sp.gov.br/6524-novo-episodio-podcontas-discute-inteligencia-artificial-aplicada-administracao-publica
https://ci.cps.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/13/2020/12/Informativo-CI-n25.pdf
https://ci.cps.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/13/2020/12/Informativo-CI-n26.pdf

