
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA O
 TRIBUNAL EM DEBATE

A Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL), em parceria com o
Gabinete  da  Conselheira  Carolina  Matos  Alves  Costa, torna  pública  a  abertura  da
seleção de propostas para o Projeto Tribunal em Debate. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Considerando a necessidade de atualização contínua e formação complementar de toda
a equipe que integra os quadros do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, e tendo em
vista a melhor, mais completa e eficiente realização de suas atividades funcionais, em
consonância com as mais recentes alterações legislativas,  atualizações e ferramentas
tecnológicas, os anseios sociais e o cenário nacional; o Projeto Tribunal em Debate foi
idealizado para oportunizar a construção de um espaço aberto de debate sobre temas
atuais relativos à atuação dos Tribunais de Contas, propostos e mediados pelos próprios
servidores da Casa, tanto do TCE/BA, quando do TCM/BA. 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. A seleção de propostas para o Projeto Tribunal em Debate será regida por este
Edital.

DO PROJETO

Art. 2°. Os encontros que integram o Projeto realizar-se-ão, preferencialmente,  uma
vez  por  mês,  em  manhãs  de  sexta-feira,  das  10h00  às 12h00,  conforme
disponibilidade  dos  espaços  a  serem  utilizados  e  visando  não  colidir  com  outras
atividades realizadas na instituição.

Parágrafo único. A depender do volume de inscritos e da correlação e/ou pertinência dos
temas sugeridos, bem como havendo disponibilidade dos mediadores, de data e de local,
poderão ser realizados mais de um encontro por mês. 

DAS INSCRIÇÕES

Art. 3º. Poderá submeter proposta qualquer servidor vinculado ao Tribunal de Contas
do Estado da Bahia (TCE/BA) ou ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da
Bahia (TCM/BA). 

Art. 4º. Cada proponente poderá inscrever quantas propostas desejar, as quais estarão
sujeitas aos critérios utilizados para a seleção. 

Parágrafo único.  Serão aceitas,  também, propostas conjuntas, integradas por até três
proponentes, no formato de mesa redonda, seguida de debate com o público, sobre o
tema proposto. 

Art. 5º. A inscrição deverá ser realizada através do envio, por e-mail, para o endereço
eletrônico tceemdebate@tce.ba.gov.br, dos seguintes dados:



I – Nome completo do(s) proponente(s);
II – e-mail preferencial e número(s) telefônico(s) para contato;
III – Breve descrição da proposta (breve texto de, no máximo, uma página);
IV – Justificativa indicando de que forma a proposta atende aos critérios de seleção
(outro breve texto de, no máximo, uma página).

DA SELEÇÃO

Art. 6°. A seleção de propostas compreenderá os seguintes critérios:

I – Relevância (importância do tema para a atuação do Controle Externo);
II – Atualidade (tema novo ou que esteja em discussão);
III  – Originalidade (discussão de aspectos que ainda não tenham sido abordados no
âmbito do projeto, ainda que sobre tema eventualmente já apresentado).

Art. 7º. Será levado em consideração, para fins de eventual desempate, o critério de
correlação  do  tema  proposto  com  a  experiência  profissional  e/ou  acadêmica  do(s)
proponente(s).

Parágrafo único. Em caso de propostas similares, será ainda considerada a possibilidade
de haver complementaridade entre tais propostas, para fins de composição e formação
de um bloco temático nos moldes estabelecidos no parágrafo único do art.  8º deste
Edital.

Art.  8º. A  seleção  será  realizada  pela  Comissão  Organizadora,  composta  por  três
membros dos seguintes setores:

I – Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL);
II – Gabinete da Conselheira Carolina;
III –Ministério Público de Contas da Bahia. 
IV – Superintendência Técnica (SUTEC)

Parágrafo único. A seleção se dará tendo em vista o caráter mais inclusivo possível,
contemplando, se o número de inscritos assim o permitir, a quantidade mais próxima da
totalidade das inscrições realizadas. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º. A inscrição do candidato implicará o consentimento, na íntegra, com o disposto
neste Edital e em outros que, eventualmente, o retifiquem.

Parágrafo  único.  As  dúvidas  relativas  ao  teor  deste Edital  serão  dirimidas,
preferencialmente, através do mesmo endereço eletrônico indicado para a inscrição de
propostas.


