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Paulo Ricardo Mahler

De: Comunicação
Enviado em: sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 13:32
Para: Comunicação
Assunto: Publicadas nomeações para AFRE, TTRE e AE
Anexos: Nomeações - AFRE e TTRE.pdf; Nomeação - AE.pdf

  

 
______________________________________________________________________ 

  
Publicadas nomeações para AFRE, TTRE e AE 

  
Foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (15) as nomeações para os cargos de Auditor-Fiscal 
da Receita Estadual (AFRE), Técnico Tributário da Receita Estadual (TTRE) e Auditor do Estado (AE) para 
provimento do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria da Fazenda. Confira a relação completa das nomeações 
nos anexos.  
  
Em processo administrativo, está autorizada a promoção de 19 AEs e 22 AFREs da classe A para B. Assim, com a 
vacância na classe A, serão nomeados ao todo 100 AFREs, 100 TTREs e 20 AEs, conforme anúncio feito ontem 
pelo Governador do Estado, Eduardo Leite, somando-se a outras autorizações para realização de concursos em 
áreas estratégicas para o serviço público. De forma imediata, a Sefaz publicou as nomeações dos concursos 
abertos e em breve serão publicadas as listas de antiguidade para fins de promoção. 
  
De acordo com o secretário adjunto da Fazenda, Jorge Luis Tonetto, “hoje é um dia especial para a Sefaz, pois 
estamos recebendo novos colegas que irão reforçar o nosso quadro de pessoal e nos auxiliar no cumprimento da 
missão de prover o Estado com recursos para a prestação dos serviços públicos para a sociedade gaúcha”.  
  
Auditor-Fiscal da Receita Estadual 
  
Foram nomeados 78 candidatos para exercerem, em estágio probatório, o cargo de Auditor-Fiscal da Receita 
estadual, Classe “A”, inicial da carreira, do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria da Fazenda, em virtude da 
aprovação no Concurso Público Edital nº 01/2018 – AFRE, publicado no Diário Oficial do Estado em 12 de 
setembro de 2018, obedecida a ordem de classificação homologada no Edital nº 13/2019 – AFRE, publicado no 
Diário Oficial do Estado em 20 de março de 2019. 
  
Técnico Tributário da Receita Estadual 
  
Foram nomeados 100 candidatos para exercerem, em estágio probatório, o cargo de Técnico Tributário da 
Receita Estadual, Classe “A”, inicial da carreira, do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria da Fazenda, em 
virtude da aprovação no Concurso Público Edital nº 01/2018 – TTRE, publicado no Diário Oficial do Estado em 31 
de agosto de 2018, obedecida a ordem de classificação homologada no Edital nº 09/2019, publicado no Diário 
Oficial do Estado em 10 de janeiro de 2019. 
  
Auditor do Estado 
  
Foi nomeado 01 candidato (Michel  de Oliveira Vasconcelos) para exercer, em estágio probatório, o cargo de 
Auditor do Estado, Classe “A”, inicial da carreira, do Quadro de Pessoal Efetivo da Contadoria e Auditoria-Geral do 
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Estado, da Secretaria da Fazenda, em virtude de aprovação 
no  Concurso  Público  para  Provimento  de  Cargos  na  Classe  A  da  Carreira  de  Auditor  do  Estado,  homologa
do  pelo  Edital  nº 13/2018, publicado no Diário Oficial do Estado de 16 de abril de 2018, classificado em 16º 
lugar, obedecida, rigorosamente, a ordem de classificação dos candidatos. 
 
Texto: Ascom Sefaz 
 


