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

 

Memorando nº 193 / 2022 - TRE-AL/PRE/EJE
Maceió, 10 de fevereiro de 2022.

Para: Direção Geral

Assunto: Contratação de Curso - Ações Cassatórias

 

 

Senhor Diretor,
 
Solicitamos de Vossa Senhoria a contratação de curso na modalidade

EAD online - ao vivo, com 16 horas/aula para 100 pessoas, entre juízes e servidores do
TRE/AL, com o tema: AS AÇÕES CASSATÓRIAS NA JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO
TSE: DA INICIAL ÀS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES

 
Em  contato com o servidor Volgane Oliveira Filho do TRE/MA que detém

ampla notoriedade no assunto, o mesmo informou que já atingiu o limite de horas aula
anual estabelecido pela Resolução TSE nº 23.545/2017, uma vez que tínhamos pensado em
fazer por Instrutoria Interna. Sendo assim, a única via de contratação seria através da
pessoa jurídica, cuja proposta colacionamos a seguir (1011943).

 
Sendo assim, o supracitado servidor apresentou nova proposta, a pedido

nosso, contemplando ainda a tutoria nas atividades do Plano Nacional de Capacitação do
TRE/AL,  além do curso mencionado no parágrafo inicial, como se vê no evento
(1015760), acrescendo 8 (oito) horas-aula à contratação, totalizando 24 horas/aula no
projeto total.

 
Ressaltamos que o Professor Volgane foi um dos docentes que contibuíram

na elaboração das Oficinas Temáticas do TSE, o que reafirma sua notoriedade sobre o tema
em comento.

 
Destacamos que o tema proposto é de suma importância para o público

alvo, o que irá contribuir sobremaneira para a formação dos juízes eleitorais e servidores
desta Justiça Especializada neste ano de eleições gerais, assim como irá possibilitar aos
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servidores deste regional um melhor aproveitamento da ofícina temática que será
disponibilizada pelo TSE.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico Judiciário, em 21/02/2022,
às 13:30, 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 1011898 e o código
CRC 3FBAA248.

0001218-39.2022.6.02.8502 1011898v11


