
CONCESSÃO DE PERFIL DE APRESENTADOR COM PODER DE DELEGAÇÃO 

A concessão do perfil de apresentador de contas com poder de delegação é feita pela própria 

Secex, seguindo os passos a seguir: 

1 O gestor da unidade no e-TCU (Secretário e demais pessoas por ele indicadas) deve 

conceder o perfil de Analista de Contas a si mesmo ou a servidores de sua unidade 

técnica. 

a. O caminho é: Siga -> Recurso Computacional e-TCU(CONTAS) -> Analista de 

contas, conforme telas a seguir. 

TELA 1 – ACESSO AO RECURSOS E-TCU (CONTAS) 

 



TELA 2 – SELECIONAR O PERFIL ANALISTA DE CONTAS 

 

Obs: caso o Analista de contas seja servidor vinculado a unidade técnica diversa da unidade do 

gestor, o perfil a ser concedido terá que ser com prazo de expiração.  

 

2 O Analista de contas deve conceder o perfil de Apresentador de contas com poder de 

delegação aos usuários indicados pela UJ que responderão pela conclusão do relatório 

de gestão no sistema e-Contas. 

a. São atribuições do Analista de contas no sistema e-Contas conceder o perfil de 

Apresentador de contas com poder de delegação, acompanhar e gerenciar os 

relatórios de gestão das UJ de sua clientela; 

b. A concessão do perfil é feita no sistema e-Contas conforme telas abaixo. 

TELA 3 – ACESSAR A ABA CONTAS NO E-TCU 



 

 

TELA 4 – SELECIONAR O PERFIL E A UJ 

 Selecionar o perfil Apresentador de contas com poder de delegação. 

 Pesquisar a UJ pela barra de rolagem à direita ou a partir da indicação de parte do 

nome da UJ. No exemplo abaixo, a pesquisa recuperou as unidades que contenham o 

termo BANCO em qualquer parte do nome. 

 

 

 

TELA 5 – SELECIONAR OS USUÁRIOS INDICADOS PELA UJ – PELO NOME OU CPF 

 Clicar no botão Conceder para novos usuários. 

 Digitar o nome desejado ou o CPF. 



 Concluir no botão Conceder perfil. 

 Iniciar o processo no botão Conceder para novos usuários, para a seleção de outros 

usuários da UJ. 

 

Para a seleção de outros usuários da UJ iniciar o processo no botão Conceder para novos 

usuários. 



TELA 6 – CONSULTA E EXCLUSÃO DE PERFIS VINCULADOS À UJ 

Consultar os perfis de Apresentador de contas com poder de delegação de determinada UJ: 

 Seguir os passos das Telas 3 e 4 acima. 

Excluir usuário por concessão de perfil indevida: 

 Clicar no ícone da lixeira ao lado do nome que se deseja excluir, após seguir os passos 

acima. 

 

 


