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

 

Memorando nº 125 / 2022 - TRE-AL/PRE/ACS
Maceió, 27 de janeiro de 2022.

Para:  Rosana Geda - Chefe da Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional

Assunto: Oficina Let's Gov - Fazendo a inovação acontecer no setor público

 

Prezada Chefe:
 
O LIODS, programa que une o conhecimento institucional, a inovação e a cooperação, é

um espaço administrativo e horizontal de diálogo e articulação de políticas públicas entre o Poder
Judiciário, os entes federativos e a sociedade civil, com o objetivo de se alcançar a paz, a justiça e a
eficiência institucional. Em setembro de 2019, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(TRE/AL) instituiu o Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável –
LIODS, objetivando unir o conhecimento institucional, a inovação e a cooperação para alcançar a paz, a
justiça e a eficiência institucional. Na Justiça Eleitoral alagoana, o LIODS é composto pelo presidente do
Núcleo Socioambiental, pelo assessor de Comunicação Social e Acessibilidade e por representantes da
Assessoria de Gestão Estratégica, da Secretaria Judiciária, da Escola Judiciária Eleitoral e da
Coordenadoria Orçamentária e Financeira.

Em outubro de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral instituiu o LIODS da Justiça
Eleitoral, prevendo ampliar as discussões sobre a temática, bem como foi feito pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). Como os Tribunais Superiores ampliaram os debates acerca do LIODS nacional e
regionalmente, esta assessora de Comunicação, integrante do LIODS local, vem propor uma
capacitação institucional para que os demais membros do Laboratório possam ampliar seus
conhecimentos sobre o tema e, futuramente, podermos colocar em prática ações inovadoras que
possam criar a rede de colaboração entre os laboratórios e centros de inteligência do Poder Judiciário,
ampliar a rede para conexão com os laboratórios e centros de inteligência de todo o setor público,
facilitando a troca de informações, a integração de políticas e a solução de problemas complexos, com
foco na Agenda 2030.

A capacitação OFICINA LET'S GOV - FAZENDO A INOVAÇÃO ACONTECER
NO SETOR PÚBLICO já foi contratada por outros Tribunais brasileiros, com relatos de excelência no
conteúdo, unindo teoria e prática. As competências que serão desenvolvidas nos participantes são baseadas
no modelo de competências para inovação do documento da OECD (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico). Conforme proposta orçamentária que segue neste processo, o curso pode
ser realizado nas modalidades presencial e remoto, tendo uma variação no custo final a depender da
escolha do Tribunal.

Assim, consulto essa Seção acerca da possibilidade da realização da capacitação
neste TRE, que seria de grande valia para todos os integrantes do LIODS local e outros servidores
que possam contribuir com a área. De acordo com a agenda da empresa que realiza o curso, está
disponível a agenda para os dias 07 e 08 e 14 e 15 de março, das 14h às 18h.

 
Cordialmente,
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Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS, Assessor(a) de
Comunicação Social, em 27/01/2022, às 16:31, 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 1005621 e o código
CRC B8B59201.
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