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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

 

DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2019.
Senhor Diretor,
Com os cordiais cumprimentos, venho por meio do presente solicitar a

Vossa Senhoria a participação da servidora Fabiana Tenorio de Freitas e Silva, Assistente
de Planejamento e Gestão desta SGP no "Curso: Elaboração e Gestão de Programas de
Qualidade de Vida na Administração Pública", a ser realizado pela empresa One Cursos
(IOC Capacitação Ltda), em Brasília/DF, no período de 13/05 a 15/05/2019.

O presente pleito consubstancia-se na necessidade de capacitar
a referida servidora, tendo em vista o nível de exigência das atribuições por ela exercidas
no âmbito do Programa Qualidade de Vida, cujas ações servem de indicadores para o
Planejamento Estratégico deste Regional, além de fazerem parte de vários relatórios de
exigência dos Órgãos de Controle, como o de Política Integral de Atenção à Saúde (Res.
CNJ 207), o Plano de Logística Sustentável (Res. CNJ 201), Relatório Gerencial (Res. CNJ
240), Relatório de Clima Organizacional e até mesmo o Relatório de Gestão (exigido pelo
TCU).

A comissão do Programa Qualidade de Vida foi instruída pela portaria nº
746/2014, publicada no DEJEAL de 27/09/2014, com atual composição designada pela
Portaria n. 34/2019, publicada no DEJEAL de 1º/02/2019 0516547. Ressaltamos que seus
integrantes nunca tiveram a oportunidade de participar de curso dessa natureza e que a
capacitação traria maior qualidade e profissionalismo aos eventos produzidos pela
comissão, melhorando a motivação dos servidores que participarão dos eventos e,
consequentemente, os resultados alcançados pela instituição, além da evidente
melhora de clima de trabalho.

O curso em tela consta no PAC/2018, já homologado pelo
Senhor Presidente desta Casa, SEI n. 0007119-78.2018.6.02.8000.

Diante do exposto, evoluo os autos a Vossa Senhoria para conhecimento e
evolução à Presidência para deliberação acerca da contratação do curso em tela.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES TEIXEIRA, Secretária,
em 21/03/2019, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0516417 e o código
CRC 8DE790C7.
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