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RJ,21/05/2015 

 

Código da Manifestação: 151.061.813.610 

Prezado Sr. Valfrido Ferreira da Silva, 

 

A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

agradece seu contato. 

Em atenção ao pedido de acesso formulado por V. Sa. conforme a 

seguir: 1) Quantidade de cargos (VAGOS + PROVIDOS) do cargo de Analista Área 

Organizacional – Especialidade: Tecnologia da Informação; 2) Quantidade de cargos 

(VAGOS + PROVIDOS) do cargo de Analista Área Controle Externo (todas as 

especialidades),  a Secretaria-Geral de Administração desta Corte de Contas, 

conforme consta à fls. 09 do processo nº 005.263-2/15, assim se 

manifestou: 

“ 1 - Quantitativo total de cargos (vagos + providos) do cargo de 

Analista Área Organizacional – Especialidade Tecnologia da 

Informação. 

i. De acordo om a Lei Estadual 4.787, de 26 de junho de 

2006, o quantitativo de vagas do Cargo de Analista – Área 

Organizacional da Carreira de Analista  de Controle 

Externo está fixado em 229 (duzentos e vinte nove)  
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1. Desse total, em consulta ao Sistema de Recursos 

Humanos – SRH, há 67 (sessenta e sete) cargos 

ocupados e 162 (cento e sessenta e dois) cargos vagos; 

2. Dos cargos ocupados, 19 (dezenove) são da 

Especialidade Tecnologia da Informação. 

 

ii. De acordo com a Lei Estadual 4.787, de 26 de junho de 

206, o quantitativo de vagas do Cargo de Analista - Área de 

Controle Externo da Carreira de Analista de Controle 

Externo está fixado em 943 (novecentos e quarenta e 

três), sendo 520 (quinhentos e vinte) ocupados e 423 

(quatrocentos e vinte e três) vagos. 

Esclarecemos adicionalmente que com a aprovação da Resolução 

TCE-RJ 249/2006 de 12 de dezembro de 2006, as especialidades do cargo 

de Analista de Controle Externo foram regulamentadas, porém sem a 

especificação de quantificação de cada especialidade dentro do total 

fixado para a Carreira/Cargo”. 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos 

adicionais que se façam necessários. 

Atenciosamente, 

Aloysio Neves 
Conselheiro Ouvidor  


