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Começa nesta terça-feira (26/06)
a fase intensiva do curso para a
primeira de três turmas,
enquanto que as outras duas
estão programadas para julho e
agosto.
26/06/2012
Nesta terça-feira (26/06), a primeira turma do curso de
Desenvolvimento

Gerencial

do

Tribunal

de

Contas

dos

Municípios, recomeça suas atividades, cuja complementação
será de mais 48 horas, em seis datas de dois turnos de oito horas
diárias.
A primeira turma teve a sua fase de aprendizado inicial,
denominada de “Oficina de Aquecimento”, entre os dias 11 e
14/06, quando o orientador, professor Jorge Lessa, presidente da
Co-Labore, fez palestras e testes de aptidão, versando sobre os
assuntos que serão tratados com mais profundidade, com 25
assessores do TCM.
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Uma segunda turma, também de 25 servidores, foi contemplada
com a etapa de iniciação, entre os dias 18 e 22/06. Os cursos
mais intensivos destas duas últimas turmas serão ministrados até
o final de agosto, todos no Sol Plaza Sleep, no bairro de
Armação, em Salvador.
O programa, intitulado “Projeto de Desenvolvimento Gerencial”,
visa qualificar gerentes e assessores, intensificando quatro
pilares da competência da liderança (técnica, administrativa,
psico-social e política), dentro do Programa Estratégico do TCMBA, sob o patrocínio do PROMOEX – Programa de Modernização
do Sistema de Controle Externo.
Até agora, durante as fases preliminares dos dois cursos já
iniciados, os gestores têm revelado grande admiração pela sua
eficiência e praticidade na abordagem de temas que os fazem
muito mais receptivos às suas atividades e funções.
ENCONTRO TÉCNICO – Nos dias 27 e 28/06, será realizado no
IAT – Instituto Anísio Teixeira -, com os técnicos das CCEs –
Coordenadorias dos Controles Externos-, do TCM, um encontro
para discussão das alterações introduzidas nos Módulos de
Captura e Análises do SIGA – Sistema Integrado de Gestão e
Auditoria -, em 2012.
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O evento será ministrado pelos Instrutores Internos do TCM,
Adelmo Guimarães e Francisco Nunes, tendo como mediador o
Coordenador da 1ª CCE, Antônio Fernando Caires.

