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

 

Memorando nº 548 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AGE
Maceió, 27 de junho de 2019.

Para: Diretor- Geral

Assunto: Contratação de curso in company sobre COSO, COBIT e ITIL.

 

Senhor Diretor,
Com os cumprimentos de estilo, informo a Vossa Senhoria que em reunião

realizada pelo Comitê de Governança em TIC, ocorrida nos dias 17, 18 e 19 de junho de
2019, esta Assessoria de Gestão Estratégica ficou incumbida de propor contratação de
curso in company sobre COSO, COBIT e ITIL, bem como a aquisição eletrônica dos
normativos técnicos voltados à gestão da Tecnologia da Informação.

Conforme salientado, no encontro, a utilização dessas ferramentas é de
fundamental importância para uma perfeita aplicação dos novos mecanismos de
governança de TI que se busca implantar, neste Tribunal, sendo, inclusive, utilizado
nacionalmente pelos Tribunais que possuem as melhores avaliações neste segmento.

Neste passo, torna-se de fundamental importância ser avaliado, por esta
administração, a possível implementação desta sistemática que, salvo melhor juízo, deve
ser iniciada através da realização de curso de capacitação dos servidores e a respectiva
compra dos normativos técnicos em formato eletrônico.

Em sendo assim, face à urgência e existência de possíveis entraves à
melhoria da maturidade da Governança de TIC, bem como a necesidade de definição das
ações necessárias para o alcance de melhor rendimento no questionário de governança de
TIC proposto anualmente pelo CNJ é que submeto a  Vossa Senhoria a presente proposta
de contratação.

 

 

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assessor de Gestão Estratégica
em substituição, em 01/07/2019, às 12:36, 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 0559612 e o código
CRC BF0238D2.
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