
CI nº. XXX/2020-Núcleo de Contratações                 Cuiabá, X de X de 2020. 

Ao Ilmo. Senhor 

XXXXXX 

Diretor do Departamento de XXX 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação 

Tribunal de Justiça 

 

Expediente: n. XXXXXX  

Assunto: Encaminha Formulário de Projeto Básico - Compra de Vagas. 

 

Prezado Diretor, 

Conforme CI nº 105/2020-CTI (Circular), encaminho o 

"Formulário de Projeto Básico – Compra de Vagas", para darmos início aos trabalhos 

referentes ao projeto denominado "xxxxx", a fim de, na sequência, finalizar a confecção 

de tal documento.  

 

Para tanto, necessário o preenchimento dos itens descritos 

no arquivo anexo, de forma a retratarem as seguintes informações: 

 

• Curso/Congresso/Conferência; 

• Fiscal e Fiscal Substituto, 

• Conteúdo do Curso/Congresso/Conferência, com 

justificativa da necessidade da demanda; 

• Link do Curso/Congresso/Conferência, preço individual 

e total, contato da empresa, data, horário e local de realização, quantitativo de 

vagas, cortesias, quantitativo de diárias, necessidade ou não de passagens aéreas, 

participantes/nomes/matrículas. 

 

Informo que o prazo para a resposta do "Formulário de 

Projeto Básico – Compra de Vagas", é de até 60 (sessenta) dias corridos anteriores à 

data da realização do evento, consoante ao estabelecido previamente entre 

Coordenadoria, Diretorias e Núcleo de Contratações. 

 

 Neste projeto, o servidor/colaborador que elaborará os 

documentos, com base em vossas respostas, será o Ilmo. Sr (a). xxxxx 

 

Atenciosamente, 

 

 

GEYZA ALICE PACHECO BIANCONI 

                                                Núcleo de Contratações 

 

 



DESCRIÇÃO DA DEMANDA – COMPRA DE VAGAS 

NOME DO CURSO/CONGRESSO/CONFERÊNCIA: 

FISCAL: 
FISCAL SUBSTITUTO: 

 

DESCRIÇÃO DA DEMANDA  

Conteúdo do Curso/Congresso/Conferência: 

 

 

JUSTIFICATIVA DA DEMANDA (QUAIS ATIVIDADES SÃO AFETADAS PELA DEMANDA) 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS DA DEMANDA 

Link do curso: 

Preço unitário e total: 

Contato da Empresa: 

Data da Realização: 

Local: 

Horário: 

Quantidade de vagas: 

Cortesias: 

Quantidade de Diárias: 

Participantes/Nomes/Matrículas (70% efetivo): 

30%(comissionado): 

 

Atenção ao Provimento n. 14/2014/CM, de 12/05/2014, que atualiza a Política de 

Capacitação de servidores, e prevê em seu art. 4, II: 

"destinam-se aos servidores efetivos e ativos. No entanto, poderão participar, dentro 

do limite de 30% (trinta por cento) das vagas, os servidores 

comissionados nos cursos de curta duração (quer nos treinamentos in company, 

quer não); os credenciados, contratados, terceirizados e estagiários nos cursos in 

company, ministrados por instrutores internos, desde que justificada a necessidade 

de treinamento pelo gestor de sua unidade"; 



 


