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 Senhor Secretário-Geral de Administração, 
 
 
 Tendo em vista o deferimento do pedido de informação pela D.PGT, fls. 

05/06, e o informado pela COV à fls. 08/09, apresentamos a seguir as seguintes 

respostas às formulações de fl. 02. 

 

1) “Quantas vacâncias existem no cargo de Técnico de Controle Externo desde 

a autorização do Concurso de 2012 (06.02.2012)” 

� Há 71 (setenta e um) cargos vagos de Técnico de Controle Externo - 

Técnico (atualização – julho/2013). O número de cargos vagos em 

Fev/2012 era de 68 (sessenta e oito). 

� Observando o interesse da cidadã na formulação dos 

questionamentos, depreende-se que o objetivo era a ciência sobre o 

cargo de “Técnicos de Notificações”, assim, complementamos a 

informação esclarecendo que no Concurso de 2012, houve previsão 

apenas de provimento para o cargo de Técnico de Controle Externo - 

Técnico de Notificações, com o preenchimento inicial de 11 (onze) 

vagas das 20 (vinte) vagas criadas pela Lei Estadual 6.171/12. 

2) “Quantos servidores que exerciam especificamente a função de notificações 

se aposentaram” 

� O cargo de Técnico de Notificações, criado através da Lei nº 6.171/12, 

publicada no D.O de 06.03.2012 e republicada no D.O de 09.03.2012, 

cujas atribuições estão previstas no artigo 16 da Lei 4.787/2006 com o 

provimento inicial de 11(onze) servidores a partir de 19.09.2013 não 

conta com nenhum servidor aposentado – até a presente data. 

(27.08.2013) 
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3) “Quem e quantos servidores exerciam a função de técnico de notificações 

antes do concurso” 

� De acordo com a Mensagem TCE/RJ 001/2012 enviada à ALERJ em 

01.02.2012, a proposta de modificação da Lei Estadual 4.787/06, com 

a transformação de cargos vagos de Técnico, com o mesmo requisito 

de escolaridade e mesma carreira (artigo 4°, §2°, da Lei Estadual nº 

4.787/2006) para o cargo de Técnico de Notificações previa “suprir a 

carência de atribuição funcional necessária para os serviços e que não 

encontra previsão nas atribuições definidas pela legislação vigente e 

sua respectiva regulamentação, mais precisamente em relação à 

efetivação de diligências para a ciência formal dos jurisdicionados, 

responsáveis e interessados das decisões plenárias do Tribunal de 

Contas.” (grifo nosso) 

Assim, pontua-se que as funções do Técnico de Notificações 

estabeleceram-se formalmente a partir da Lei Estadual 6.171/12. 

 

 CRH, 27 de agosto de 2013. 

 
 
 
 

 
MÁRCIO HUGUENIN DUTRA FRANÇA 

Coordenador-Geral 
Coordenadoria de Recursos Humanos 
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