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Memorando nº 681 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN

Maceió, 04 de agosto de 2020.

Para: Secretaria de Administração
Assunto: Curso EAD - Tesouro Gerencial.

Ao GSAD.

Sr. Secretário,

Inauguro  os  presentes  autos  com vista  a  promoção  de  curso
EAD sobre o sistema Tesouro Gerencial, sistema este imprescindível para a
realização de diversas  atividades desta  COFIN e de grande valia  a  outras
unidades deste Regional, posto ser ferramenta que permite a elaboração de
consultas e relatórios diversos de maneira mais abrangente eficiente, célere e
segura por se valer de tecnologia desenvolvida e aperfeiçoada para tanto.

Não posso deixar de frisar que diversos órgãos já se encontram
em estágio avançado no uso do sistema em epígrafe, enquanto estamos ainda
em fase incipiente no uso do potencial de tal ferramenta.

Desta feita, anexei:

1.  Curso  de  Tesouro  Gerencial  em  formato  EAD
(0740606).

2. Currículo do instrutor. (0740608).

3.  Informações  sobre  o  curso  "Tesouro  Gerencial  –
Construção de Relatórios Gerenciais" (0740612).

4.  Informações  sobre  o  curso  "Tesouro  Gerencial  com
enfoque nos Demonstrativos do Relatório de Gestão Fiscal"
(0740618).
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Por  oportuno,  indico  a  participação  de  todos  os  servidores
lotados nesta COFIN no curso "Tesouro Gerencial – Construção de Relatórios
Gerenciais" (0740612) e, ainda, dos servidores da SCON no curso "Tesouro
Gerencial com enfoque nos Demonstrativos do Relatório de Gestão Fiscal"
(0740618).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Coordenador Orçamentário
e Financeiro em Exercício, em 04/08/2020, às 18:33, 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 0740485 e o código CRC EF591B00.
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