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Diário Oficial Eletrônico - TCE-PI-nº 029/2022

PORTARIA Nº 086/2022

  A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o memorando nº 013/2022 da Divisão de Patrimônio e Logística – DPL, protocolado sob o nº 
001731/2022, 

 RESOLVE:

Altere a informação constante na Portaria N° 054/2022, de 02 de fevereiro de 2022, de acordo com 
sugestões indicadas abaixo:

Cenário Anterior:

Conta 
Patrimonial

Titular Matricula Suplente Matrícula Perfil

SA/DPL/SCP Rinaldo Alves 
de Araújo

02153-9 Carlos Alberto
da Silva

02068-0 Administrador 

Novo Cenário:

Conta 
Patrimonial

Titular Matri-
cula

Suplente Matrícula Perfil

SA/DPL/SCP Rinaldo Alves de 
Araújo

02153-9 Yngrid Femandes 
Nogueira de Sousa

98.724 Administra-
dor 

Publique-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 09 de fevereiro 
de 2022.

(assinada digitalmente)
Cons.ª LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS

Presidente do TCE/PI

 

PORTARIA Nº 087/2022

            

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, no uso de suas atribuições previstas no art. 
27, VI, da Lei nº 5.888, de 19 de agosto de 2009, e no art. 44, XXII, especialmente alínea "a", do Regimento 
Interno do TCE-PI,

CONSIDERANDO a homologação do concurso para provimento de cargos de Assistente de 
Administração nos termos da Portaria nº 797, de 09/12/2021, disponibilizada no DOe-TCE/PI nº 231/2021, 
de 09/12/2021, pp.4/5;

CONSIDERANDO a fixação do recesso no período de 20/12/2021 a 04/01/2022 nos termos de 
deliberação ocorrida na sessão plenária ordinária nº 38, de 28/10/2021;

CONSIDERANDO a Tabela contida no subitem 3.1 do Edital nº 2/2021, que estabelece apenas 1 
(uma) vaga, o que inviabiliza a reserva de vagas para candidatos com deficiência, 

R E S O L V E: 

Art. 1º Nomear para o cargo de Auditor de Controle Externo - área específica de Engenharia os 
candidatos aprovados listados no quadro abaixo:

Concorrência classificação candidato

Ampla 2º Daniel Araújo Ferreira da Silva

Ampla 3º Lucas Eulálio Carvalho

Art. 2º A Divisão de Gestão de Pessoas - DGP do TCE/PI deve enviar ao nomeado através do 
e-mail informado à Fundação Getúlio Vargas - FGV, na forma do subitem 17.6 do Edital nº 2/2021, cópia 
desta Portaria.

§ 1º O candidato nomeado deve, no ato da posse:

I - atender às determinações contidas na Portaria nº 168, de 24 de março de 2021, disponibilizada 
no DOe-TCE/PI nº 57, de 25/03/2021, p. 2; e 

II - apresentar os documentos e certidões previstos nos subitens 15.3 e 15.4 do Edital.
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§ 2º Para dirimir eventuais dúvidas sobre a documentação e exames necessários para a investidura 
no cargo, o nomeado deve entrar em contado com a DGP por meio dos telefones (86) 3215-3940 e 3215-
3926 ou pelo seguinte e-mail: dgp@tce.pi.gov.br.

Art. 3º Por força do que dispõe o subitem 17.6.1 do Edital nº 2/2021, após a homologação do 
concurso público, o candidato tem o dever de manter atualizado seu e-mail e telefone junto ao TCE/PI, 
sendo de exclusiva responsabilidade do candidato nomeado os prejuízos advindos da não atualização de seu 
endereço eletrônico.

Art. 4º Se a posse não ocorrer no prazo legal de 30 (trinta) dias corridos, a nomeação será tornada 
sem efeito, por força do art. 14, § 6º, do Estatuto dos Servidores do Estado do Piauí, implicando a eliminação 
do candidato não empossado do concurso e a convocação do candidato subsequente imediatamente 
classificado, na forma do subitem 15.6 do Edital.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, começando a correr o prazo de 30 
(trinta) dias corridos para a posse no primeiro dia útil após a publicação.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 09 de fevereiro 
de 2022.

Cons.ª Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins
PRESIDENTE DO TCE/PI

 
PORTARIA Nº 088/2022

            

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, no uso de suas atribuições previstas no art. 
27, VI, da Lei nº 5.888, de 19 de agosto de 2009, e no art. 44, XXII, especialmente alínea "a", do Regimento 
Interno do TCE-PI,

CONSIDERANDO a homologação do concurso para provimento de cargos de Assistente de 
Administração nos termos da Portaria nº 796, de 09/12/2021, disponibilizada no DOe-TCE/PI nº 231/2021, 
de 09/12/2021, pp.3/4;

CONSIDERANDO a fixação do recesso no período de 20/12/2021 a 04/01/2022 nos termos de 
deliberação ocorrida na sessão plenária ordinária nº 38, de 28/10/2021;

CONSIDERANDO a Tabela contida no subitem 3.1 do Edital nº 1/2021, que estabelece 5 (cinco) 
vagas, sendo uma reservada a candidatos com deficiência, e a ordem de nomeação dos candidatos com 
deficiência determinada nos subitens 6.4.2 e 6.4.3 do mesmo Edital, 

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear para o cargo de Assistente de Administração os candidatos aprovados listados no 
quadro abaixo:

Concorrência classificação candidato

Ampla 5º Thaís Portela Fontenele

Ampla 6º Victor Gabriel Pereira Santos

Art. 2º A Divisão de Gestão de Pessoas - DGP do TCE/PI deve enviar aos nomeados através do 
e-mail informado à Fundação Getúlio Vargas - FGV, na forma do subitem 17.6 do Edital nº 1/2021, cópia 
desta Portaria.

§ 1º Os candidatos nomeados devem, no ato da posse:

I - atender às determinações contidas na Portaria nº 168, de 24 de março de 2021, disponibilizada 
no DOe-TCE/PI nº 57, de 25/03/2021, p. 2; e 
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II - apresentar os documentos e certidões previstos nos subitens 15.3 e 15.4 do Edital.

§ 2º Para dirimir eventuais dúvidas sobre a documentação e exames necessários para a investidura 
no cargo, os nomeados devem entrar em contado com a DGP por meio dos telefones (86) 3215-3940 e 3215-
3926 ou pelo seguinte e-mail: dgp@tce.pi.gov.br.

Art. 3º Por força do que dispõe o subitem 17.6.1 do Edital nº 1/2021, após a homologação do 
concurso público, o candidato tem o dever de manter atualizado seu e-mail e telefone junto ao TCE/PI, 
sendo de exclusiva responsabilidade do candidato nomeado os prejuízos advindos da não atualização de seu 
endereço eletrônico.

Art. 4º Se a posse não ocorrer no prazo legal de 30 (trinta) dias corridos, a nomeação será tornada 
sem efeito, por força do art. 14, § 6º, do Estatuto dos Servidores do Estado do Piauí, implicando a eliminação 
do candidato não empossado do concurso e a convocação do candidato subsequente imediatamente 
classificado, na forma do subitem 15.6 do Edital.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, começando a correr o prazo de 30 
(trinta) dias corridos para a posse no primeiro dia útil após a publicação.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 09 de fevereiro 
de 2022.

Cons.ª Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins
PRESIDENTE DO TCE

PORTARIA Nº 089/2022

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, no uso das suas atribuições legais, e tendo 
em vista os Memorandos nº 028/2021-SECEX e 029/2022-SECEX, protocolados sob o nº 019601/2021,

RESOLVE:

Alterando a portaria 824/2021, credenciar, nos termos do art. 190 do Regimento Interno, a equipe 
composta pelos servidores abaixo identificados, assegurando-lhes as prerrogativas estabelecidas no referido 
dispositivo, para realização de instrução de processo de Fiscalização/Levantamento, devendo a ação abarcar 
224 Prefeituras Municipais e 224 Câmaras Municipais; Poder Executivo – Governo do Estado; Assembleia 
Legislativa do Estado do Piauí; Tribunal de Justiça do Estado do Piauí; Ministério Público do Estado do Piauí; 
Defensoria Pública do Estado do Piauí; Tribunal de Contas do Estado do Piauí; Consórcio Interestadual de 
Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, tendo como objeto de controle: Diagnóstico da qualidade dos 
portais de transparência de todas as entidades estaduais e municipais sob a jurisdição do TCE-PI, conforme 
Instrução Normativa TCE-PI nº 01/2019.

  Matrícula Nome Cargo

97.628 Enrico Ramos de Moura Maggi (Supervisor) Auditor de Controle Externo

98.109 Ítalo Gabriel Almeida Rocha (Supervisor) Auditor de Controle Externo

98.275 Yuri Cavalcante de Araújo Auditor de Controle Externo

98.314 Leonardo Santana Pereira Auditor de Controle Externo

98.474 Tércio Gomes Rabelo Auditor de Controle Externo 

98.094 Jailson Barros Sousa Auditor de Controle Externo

98.222 Fames Borges Mendes Auditor de Controle Externo

Publique-se, cientifique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 09 de fevereiro de 2022.

 (assinada digitalmente)
Cons.ª LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS

Presidente do TCE/PI


