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e quarenta e um reais e setenta centavos) e R$ 473,95 (quatrocentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos), respectivamente.

Parágrafo único. O pagamento do auxílio se restringirá ao primeiro semestre do exercício de 2019, retroativo ao mês de janeiro, e somente 
será efetivado após cumprimento, pelo servidor, do procedimento previsto na Resolução TRE-GO n. 114/2007.

Art. 3º Os pedidos de concessão do benefício deverão ser endereçados à Seção de Benefícios, da Secretaria de Gestão de Pessoas, com o 
preenchimento dos formulários próprios, anexos à Resolução supracitada, no período compreendido entre os dias 25/2 a 12/3/2019.

§ 1º O servidor deverá demonstrar, de forma clara e objetiva, a compatibilidade entre o curso no qual está matriculado e suas atividades no 
Tribunal.

§ 2º A Coordenadoria de Pessoal encaminhará os pedidos e respectivas documentações à Comissão de Avaliação, até o dia 15 de março de 
2019.

Art. 4º Os servidores que se inscreverem deverão entregar a documentação complementar, que comprove o reconhecimento oficial do 
curso, ou o credenciamento da instituição de ensino no Ministério da Educação, à Seção de Benefícios, sob pena de desclassificação, nos 
seguintes termos:

I – tratando-se de graduação ou de pós-graduação stricto sensu, o documento deverá comprovar que o curso é reconhecido oficialmente;

II – tratando-se de curso de pós-graduação lato sensu, o documento deverá comprovar que a instituição é credenciada oficialmente para 
atuar nesse nível educacional;

III – No caso descrito no inciso II, se o curso for ministrado através de metodologia indireta, sob a forma de comunicação virtual, deverá ser 
comprovado o credenciamento específico da instituição para ministrar educação a distância.

Art. 5º Fica instituída a Comissão de Avaliação, integrada pelos servidores Christiano de Souza Vieira, Lídia Maria Moreira Mundim, Vitor 
Cruz Galvão e Zulema de Cássia Gonçalves, sob a coordenação do primeiro.

Art. 6º A Comissão de Avaliação dará cumprimento ao disposto no artigo 17, da Resolução TRE-GO n. 114/2007.

§ 1º Caberá também à Comissão a divulgação do resultado da seleção, até o dia 1º de abril de 2019, o aguardo do prazo recursal e do 
julgamento dos respectivos recursos, se for o caso, encaminhando, ao final, a listagem dos selecionados à Diretoria-Geral, até o dia 30 de 
abril de 2019.

§ 2º Não havendo recursos, o Procedimento de Seleção deverá ser encaminhado à Diretoria-Geral, até o dia 15 de abril de 2019.

Art. 7º Esta portaria entrará em vigor na data da sua assinatura.

Goiânia, 20 de fevereiro de 2019.

Wilson Gamboge Júnior

Diretor-Geral

Licença Capacitação

PORTARIA N. 42/2019 – DG

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
46, incisos XVIII e XXXVII, do Regulamento Interno, e artigo 27 da Resolução TRE-GO n. 274/2017,

CONSIDERANDO a instrução contida no PAD n. 878/2019, RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Licença para Capacitação ao servidor Diogo Wagner da Silva Vieira, ocupante do cargo de Técnico Judiciário – Área 
Administrativa – removido para este Tribunal, atualmente lotado na 11ª Zona Eleitoral de Formosa-GO, para usufruto no período de 
15/8/2019 a 28/9/2019, referente à segunda parcela do segundo quinquênio aquisitivo (de 23/7/2012 a 23/7/2017).

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 21 de fevereiro de 2019.

Wilson Gamboge Júnior

Diretor-Geral

Licença Capacitação

PORTARIA N. 41/2019 – DG

Licença Capacitação

PORTARIA N. 42/2019 – DG

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
46, incisos XVIII e XXXVII, do Regulamento Interno, e artigo 27 da Resolução TRE-GO n. 274/2017,

CONSIDERANDO a instrução contida no PAD n. 878/2019, RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Licença para Capacitação ao servidor Diogo Wagner da Silva Vieira, ocupante do cargo de Técnico Judiciário – Área 
Administrativa – removido para este Tribunal, atualmente lotado na 11ª Zona Eleitoral de Formosa-GO, para usufruto no período de 
15/8/2019 a 28/9/2019, referente à segunda parcela do segundo quinquênio aquisitivo (de 23/7/2012 a 23/7/2017).

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 21 de fevereiro de 2019.

Wilson Gamboge Júnior

Diretor-Geral


