
 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
Escola Paulista de Contas Públicas 

 
 

Nova versão do SisCOE – Tira-dúvidas 
 

LIVE pelo canal da EPCP no YouTube: 
streaming.tce.sp.gov.br/lives  

 
Haverá emissão de certificado aos participantes. 

(mais informações no fim desta programação) 
 
 
Público-Alvo: Servidores das UGEs (servidores estaduais) responsáveis pela 
prestação de contas no sistema SISCOE - administração direta, bem como 
servidores do Ministério Público, Defensoria e Procuradoria do Estado de São 
Paulo 
 

INSTRUTORES 
 

DANIEL DOMINGUEZ 
Agente da Fiscalização – TI – Diretoria de Sistemas 

 
DÉBORA GEÓRGIA TRISTÃO 

Auxiliar Técnica da Fiscalização – Divisão AUDESP 
 

CÉSAR SCHNEIDER 
Chefe Técnico da Fiscalização – Divisão AUDESP 

 
Data: 18/01/2022 

Horário das 10h30 às 12h00 
 

OBJETIVO 

Tira-dúvidas dos espectadores sobre as funcionalidades da nova versão do 

SisCOE. 

O SisCOE é um sistema informatizado para captação de dados digitados nas 

sínteses do apurado das Unidades Gestoras Executoras, com inserção 

automática destes dados no relatório de consolidação das Secretarias e nas 

relações dos responsáveis liberados para publicação. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Apresentação do sistema 

• Como acessar o sistema 

• Prazos para a prestação de contas 

• Respostas a dúvidas dos espectadores feitas no próprio chat da live 

http://streaming.tce.sp.gov.br/lives
http://streaming.tce.sp.gov.br/lives


 
EMISSÃO DE CERTIFICADO 

 
Para emitir o certificado de participação é necessário ter cadastro no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA) da Escola Paulista de Contas Públicas e 
acessar a página do curso.  
Curso no AVA: https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/course/view.php?id=512  
Instruções para o cadastro: https://bit.ly/3wm2o8s  

No fim da transmissão será disponibilizado um formulário de avaliação no AVA, 
que deverá ser obrigatoriamente preenchido para liberar o certificado de 
participação correspondente à live avaliada. Esse formulário ficará disponível 
apenas por 24 horas contadas a partir do horário previsto para o término da 
live. Demais orientações para a emissão do certificado serão disponibilizadas 
no chat da live no canal da EPCP no YouTube 

Caso não tenha interesse em receber o certificado, basta acessar o seguinte 
link para assistir à live: http://streaming.tce.sp.gov.br/lives/ 

https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/course/view.php?id=512
https://bit.ly/3wm2o8s
http://streaming.tce.sp.gov.br/lives/

