
  

 

Ofício nº 155 - IRB/CCOC                                                             Curitiba, 18 de agosto de 2021 

 
 

Prezados Corregedores, Ouvidores e servidores das Corregedorias e Ouvidorias dos 

Tribunais de Contas do Brasil,   

 O Encontro Nacional das Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas deste 

ano – ENCO 2021 aproxima-se. Essa edição será sediada pelos Tribunal de Contas do Estado 

e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.  

 Nesse sentido, considerando o momento atual de pandemia, ocasionada pelo Covid-

19, o nosso ENCO 2021 ocorrerá novamente no formato virtual durante os dias 28 e 29 de 

setembro de 2021.  

 Desta forma, diante da necessidade de nos organizarmos para definir a programação 

do nosso evento, solicitamos a contribuição dos Senhores (as) no que diz respeito à propo-

sição de temáticas para serem desenvolvidas nas palestras, bem como indicação de pales-

trantes adequados para ministrá-las e/ou, ainda, o compartilhamento de experiências e 

boas práticas que julgarem importantes para o desenvolvimento dos trabalhos das Corre-

gedorias e Ouvidoras dos Tribunais de Contas do país. 

 Além do mais, solicitamos às Ouvidorias e Corregedorias dos TCs que, caso tenham 

casos de boas práticas no âmbito de suas atividades, que enviem um vídeo de até 05 mi-

nutos falando sobre esses cases de sucesso, para que sejam transmitidos no decorrer da 

programação do evento.  

Dessa forma, para fins de melhor organização, pedimos aos Senhores (as) que preen-

cham aos itens abaixo com os dados solicitados:   

- Tema da Palestra:   

- Resumo   

- Eixo (Corregedoria ou Ouvidoria):   

- Palestrante:   

- Cargo:   

- Breve currículo:   

- Tempo estimado de exposição: (em média de até 30 MINUTOS, podendo sofrer ajus-

tes no decorrer da confecção da programação do evento)   

- Contatos: (WhatsApp e email)   

  



  
As informações devem ser enviadas para o e-mail: enco2021@tce.pa.gov.br no prazo 

máximo de 25 de agosto de 2021.   

 Certos de contar com a participação de todos para realizarmos um proveitoso en-

contro, renovo os sinceros votos de estima e consideração.   

Atenciosamente, 

 


