
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

PORTARIA N° 461/2012 PRES

0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE

GOIAS, no use das atribuicOes que the sao conferidas pelo art. 17, inciso XXXIX, do

Regimento Interno deste Tribunal c/c art. 14, da Lei n° 11.416/06, regulamentado pela

Resolucao TSE n.° 22.576/2007; e

Considerando os principios Constitucionais da Economicidade e Eficiencia

A d mini s trativa;

Considerando a necessidade de se instituirem normas que possibilitem maior

agilidade no processamento das solicitacOes de Adicional de Qualificacao — AcOes de

Treinamento;

Considerando a necessidade de estabelecer criterios para o processamento do

Adicional de Qualificacao, exclusivamente quanto as AcOes de Treinamento, no Ambito

deste Regional;

Considerando a necessidade de conferir maior transparencia ao processo de

avaliacao dos certificados apresentados para fins de percepcao de Adicional de

Qualificacao — AcOes de Treinamento, RESOLVE:

Art. 1°. Os certificados apresentados para fins de percepcao de Adicional de

Qualificacao — Aceies de Treinamento, referentes a awes de treinamento externas, serao

analisados, no Ambito deste Tribunal Regional Eleitoral de Goias, nos termos desta

Portaria.

Paragrafo unico. Consideram-se awes de treinamento externas as

capacitacOes realizadas por iniciativa exclusiva do servidor, sem onus para o Tribunal.
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Art. 2". Compete ao Secretario de Gestao de Pessoas homologar o resultado

da analise dos certificados relativos a awes de treinamento externas realizada pela Secao de

Capacitacao, exarando decisao sobre o reconhecimento ou nao das awes para fins de

percepcao de Adicional de Qualificacao.

ParAgrafo Unico. Os certificados serao analisados individualmente

indicando, quando for o caso, o dispositivo legal que reconheceu ou nao a acao para fins

de Adicional de Qualificacao e a decisao sera exarada em campo prOprio do Formulario

"Solicitacao de Analise de Certificados" constante do Anexo I desta Portaria.

Art. 3°. As cOpias dos certificados, devidamente autenticados, deverdo ser

anexados ao Formulario "Solicitacao de Analise de Certificados", e encaminhados a Sec-do

de Capacitacao por meio do Protocolo do Tribunal.

§ 1° Os certificados de awes de treinamento externas deverao conter

conteUdo programatico, carga hordria e data de inicio e termino do evento.

§ 2° Em se tratando de certificados referentes a cursos realizados na

modalidade de ensino a distincia sera exigido, ainda, que este contenha codigo de

autenticacdo digital.

Art. 4°. A autenticacao a que se refere o caput do artigo anterior poderd ser

realizada pela Secao de Capacitacao - SECAP, a vista do original ou pela chefia imediata do

servidor, mediante a aposicao dos carimbos "confere corn o original" e do responsavel

pela autenticacao.

§ 1° Os certificados de servidores lotados nos CartOrios Eleitorais poderao

ser autenticados pelo Chefe de CartOrio ou mesmo por outro servidor da Justica Eleitoral,

rid() devendo, portanto, ser autenticados pelo requerente.
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§ 2° Os servidores cedidos, removidos ou em exercicio provisOrio deverao

encaminhar cOpias autenticadas preferencialmente em cartOrio, ou pela unidade de

Recursos Humanos do Orgao cessionario (Resolucao TSE n.° 22.576/2007, art. 20).

Art. 5°. Ndo sera° reconhecidos, para fins de concessao de Adicional de

Qualificacao, os certificados encaminhados sem a observancia dos requisitos enumerados

nos artigos anteriores.

Paragrafo unico. Eventual falha ou omissao podera ser suprida no prazo

recursal previsto no art. 6° desta Portaria.

Art. 6°. Da decisao que rid() reconhecer as awes de capacitacao externa para

fins de Adicional de Qualificacao caberd recurso, no prazo de 10 dias (Resolucao TSE n.°

22.576/2007, art. 23).

§ 1° 0 prazo contar-se-a a partir da intimacdo, que se dard, preferencialmente,

por meio de mensagem eletrOnica.

§ 2° Quando o servidor encontrar-se em licenca ou afastado legalmente, o

prazo sera contado a partir do termino do impedimento.

Art. 7°. 0 recurso sera dirigido a autoridade que proferiu a decisdo, a qual, se

nao a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhard a autoridade superior (Lei n.°

9.784/99, art. 56, § 1°).

ParAgrafo Unico. 0 recurso administrativo tramitara no maxim° por tres

instancias administrativas (Lei n.° 9.784/99, art. 57).

Art. 8°. A Seca° de Capacitacao, apOs a decisao a que se refere o art. 2°,

promovera as anotaceies necessarias no histOrico do servidor e encaminhara, no 1° dia

de cada mes, relatOrio consolidado corn os percentuais implementados a Coordenadoria de

Analises Tecnicas e Pagamento, que serao automaticamente, incluidos em Folha de

Pagamento.
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ParAgrafo imico. Os eventuais efeitos financeiros implementados sera()

devidamente autorizados pelo ordenador de despesas, na respectiva Folha de Pagamento.

Art. 9°. Todas as awes de treinamento internas sao validas, a excecdo

daquelas discriminadas no 5 6°, do art. 14, da Resolucao TSE n.° 22.576/2007 e aquelas

que nao produzirem conhecimentos adicionais ao servidor (Resolucao TSE n.°

22.576/2007, art. 1°).

Paragrafo unico. Nao se consideram conhecimentos adicionais aqueles

adquiridos em treinamentos sobre sistemas eleitorais e rotinas de trabalho, oferecidos

como awes de treinamento pela Justica Eleitoral e destinadas a habilitar o servidor para o

exercicio das atribuicOes habituais do cargo que ocupa (PA. n. 182-45.2011.6.09.0000).

Art. 10. 0 Plano Anual de Cursos, a ser apreciado pelo Diretor-Geral,

indicara se os cursos planejados serao ou nao validos para fins de implementacao de

Adicional de Qualificacao — Ac6es de Treinamento.

Paragrafo unico. A homologacao do Plano Anual de Cursos implica no

reconhecimento das awes discriminadas para fins de concessao de Adicional de

Qualificacao - AcOes de Treinamento, para aqueles que delas participarem.

Art. 11. Observar-se-ao, na analise dos certificados apresentados, os criterios

previstos na Resolucao TSE n.° 22.576/2007.

Art. 12. Os casos omissos serao resolvidos pelo Diretor-Geral.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.

Goiania, 10 de julho de 2012.

Desembargador GILBERTO MARQUES FILHO

Presidente
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