
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIAS

RESOLUcAO 045/2002
(03.07.2002)

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 111.855.2000 - Goias (Goiania)
Relatora: JUZZA AVELIRDES ALMEIDA PINHEIRO DE LEMOS
Interessada: Secretaria do T HE-GO.

Dispde sobre a participagao de
servidores do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de Goias e seus
Cart6rios nos Treinamentos de
Capacitagdo e Desenvolvimento e d er
outras providencias.

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE
GOIAS, no exercicio da competencia que the conferem os arts.
96, I, "a", da Constituigao Federal e 30, I, do Cddigo
Eleitoral, resolve aprovar a seguinte Resolugao:

Capitulo I

Do Program Anual de Cursos

Art. 1 0 0 Programs Anual de Cursos, a ser
aprovado pela Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral
do Estado de Goias, contemplara cursos destinados a
habilitagao, atualizaga e ao aperfeigoamento dos
conhecimentos, habilidad s e atitudes dos seus servidores e
dos servidores dos Cart6r s Eleitorais. A
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I
§ 1 ° . 0 Programa Anual de ; Cursos sera

elaborado pela Secretaria de Recursos Humanos, com o pleno

subsidio e apoio da Coordenadoria de Desenvolvimento de

Recursos Humanos.

§ 2°. Para fins do disposto nesta Resolugao

considera-se:

I - Cursos de Habilita(;ao, aqueles que visam a

adaptagao e ambientagao inicial do novo servidor a

organizapao, rem como os ' destinados a aquisipao de

conhecimentos e desenvolvimento de habilidades e atitudes em

areas relacionadas com as de atuagao do servidor;

II - Cursos de Atualizagao, aqueles destinados

- a reciclagem de conhecimentos em areas relacionadas com as de

atuagao do servidor;

III - Cursos de Aperfeigoamento, aqueles que

visam a ampliagao do conhecimento ou ao aprimoramento de

habilidades e atitudes em areas relacionadas com as de

atuagao do servidor, com duragao superior a 120 horas e

inferior a 360 horas.

§ 3 0 Podera o servidor participar dos Cursos

mencionados nos incises do paragrafo anterior em areas n ao

relacionadas com as de sua atuagao, desde que,

cumulativamente:

a) nAo prejudique a preferencia de servidor

que tenha interesse e cuja area de atuagao tenha relagao

direta com o curse;

b) seja motivado pelo Secretario de sua

unidade e

c) seja autorizado pela Diretoria-Geral.

Art. 2° Os curses serao classificados como

eventos internos e externos, assim considerados:

I - eventos internos, aqueles cuja organiza pao

e de compet €ncia da cretaria de Recursos Humanos, per

intermedio da Coordena ra de Desenvolvimento de Recursos

Humanos, podendo ser mi i trados per instrutores Ainternos ou
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por terceiros contratados e/ou convidados na forma da
legislagao vigente;

II - eventos externos, aqueles cuja
organizagao e de responsabilidade de pessoa fisica ou
juridica especialmente contratadas para este fim,
compreendendo, ainda, Seminaries, Congresses, Simpo sios e
correlates, em areas compativeis com as atribuigoes do cargo
efetivo ou fungao do servidor.

a) considera-se Seminarios, Congresses,
Simposios e Correlatos, aqueles de carater informative que
contribuam para o desenvolvimento profissional do servidor em

areas relacionadas ao exercicio de suas fungoes.

Art. 3° A metodologia de ensino a ser aplicada
podera ser direta ou a distancia.

Capi tulo 11

Das Atribuigoes da Secretaria de Recursos Humans

Art. 4° Compete a Secretaria de Recursos

Humanos do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goia s

promover:

I - a realiza gao dos curses constantes do
Programa Anual de Cursos ap6s sua aprovagao, observada a

disponibilidade de recursos orgament arios;

II - a realizagao dos cursos nao constantes do
Programa Anual de Curses, desde que previamente autorizados

pela Diretoria-Geral do TRE, observada a disponibilidade de
recursos orgament a rios;

III - a participagao dos servidores em

eventos externos que nao importem em onus pare o Tribunal;

IV - a coordenagao dos eventos que envolvam
participantes dos Tribunais Regionais Eleitorais e Cartdrios

Eleitorais;

V - o levantamento de necessidades para
subsidiar a elaboragao do Programa Anual de Cursos.
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procedimentos administrativos, a divulgagao, a organizagao, a
execupao e a avaliaQao de resultados dos treinamentos.

Capitulo III

Da Habilitagdo e Selepao

Art. 5° Compete ao dirigente da unidade
interessada indicar os servidores Para participarem dos
treinamentos, observados:

I- o quantitativo de vagas disponiveis a sua
unidade, de acordo com o levantamento de necessidades feito
pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos;

II - o interesse do servidor e o do Tribunal,
bem come a relagao entre o conteudo programytico e as
atividades do servidor;

III - a compatibilizagao do nivel de
escolaridade do servidor com o exigido para o treinamento;

IV - a satisfagao dos pre-requisitos
especificos de cada treinamento;

indicagao;

V - a ciencia do servidor quando de sua

VI - a rotatividade entre o servidores.

§1° Para a indicagao de que trata o caput
deste artigo, devera ser oferecida igual oportunidade de
participagao a todos os servidores (rotatividade), de forma a
capacit y-los Para o melhor desempenho de suas atribuigoes.

§2° Poderao ser indicados servidores Para
participarem de treinamentos nao constantes do Programa Anual
de Cursos, desde que, justificadamente, venham atender a
necessidade do servigo, observado o disposto no inciso II do
caput do art. 4° desta Resolugao.

§3° Os re-requisites a que se refere o incise
IV do caput deste a tigo deverao ser estabelecidos em
conjunto pela Seer t o i s de Recursos Humanos e pelo
represen ante d dt ryea Oni solicitante do curso..

procedimentos
execucao

bem

especificos

participa¢do
a-los

participarem

divulgacdo, organizacdo,
avaliacdo

Capitulo

Habilitacdado e Selecado

OS

disponiveis

Humanos;

relacdao contetdo programatico

compatibilizacdo

satisfacdo é

treinamento;

ciéncia

¢
devera

melhor atribuicGes.

Poderdo

nado constantes

servico,

Resolucdo.

é
deste atigo deverdo estabelecidos

aa
Uni curso. .,

MES

procedimentos
execucao

bem

especificos

participa¢do
a-los

participarem

divulgacdo, organizacdo,
avaliacdo

Capitulo

Habilitacdado e Selecado

OS

disponiveis

Humanos;

relacdao contetdo programatico

compatibilizacdo

satisfacdo é

treinamento;

ciéncia

¢
devera

melhor atribuicGes.

Poderdo

nado constantes

servico,

Resolucdo.

é
deste atigo deverdo estabelecidos

aa
Uni curso. .,

MES



§ 4°. Nao poderao participar dos eventos
objeto desta resolugao as servidores em gozo de licenga,
ferias on cedidos para outros 6rgaos que nao integrem a
Justiga Eleitor,Cal.

§ 5°. A prefer encia na participa gao dos Cursos
obedecera so seguinte:

I - Sendo o evento sem custo para o Tribunal,
todos as servidores poderao igualmente participar, devendo
apenas ter a autorizagao do Secretario de sua unidade para
ausentar-se durante o periodo do curso;

II - Tendo o evento custo para o Tribunal,

sera observada a seguinte ordem de prefer encia:

a) servidores do quadro permanente do
Tribunal;

b) servidores requisitados;

c) servidores em fungao comissionada sem
vinculo cam a Administragao Publica;

d) servidores das firmas contratadas.

Capitulo IV

Da Participagao e Avaliagao do Treinando

Art. 6° Na impossibilidade de participag ao de
servidor ja indicado, devera o dirigente justificar o fato a
Coordenadoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos cam, no
minima, 03 ( tres) dias de antecedencia do inicio do evento,
encaminhando nova indicagao on solicitando o cancelamento da
vaga.

Art. 7° 0 servidor que nao comparecer so
treinamento e nao justificar a ausencia com base na Lei no
8.112/90, on desistir do treinamento durante sua realizagao,
on ainda, que obtiver frequencia inferior a 75%% ( setenta e
cinco par cento) do total da carga horaria fixada dever a , no
prazo de 30 ( inta) dias do encerramento do evento, repor ao
Tribunal o cc r spondente valor da despesa investida, ficando
impedido de p r icipar de outros eventos pelo periodo de 12
( doze) meses.
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§1° A avaliagao da justificativa apresentada

nos termos do caput deste artigo sera de competencia da

Secretaria de Recursos Humanos, ouvida a chefia imediata, se

necessario.

§2° Outras ocorrencias que porventura possam

impedir o comparecimento do servidor no treinamento deverao

ser justificadas junto a Secretaria de Recursos Humanos que

as avaliara.

Art. 8 0 0 servidor fara jus as certificado de

participagao, quando sua frequencia corresponder, no minimo,

a 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga horaria

fixada.

§ 1° Compete ao servidor apresentar a

Coordenadoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos c6pia do

certificado ou comprovante de participapao recebidos em

eventos externos, rem comp as avaliagoes que the forem

solicitadas.

§ 2° Compete ao servidor on ao grupo de
servidores que participou do evento promover reuni fi es, a
criteria da chefia imediata, para multiplicar os
conhecimentos obtidos.

§ 3 0 Quando da participagao em eventos

externos devera o servidor, ou o grupo de servidores, que
participou do evento, entregar uma c6pia de todo o material
didatico ou de consulta obtido no curso, a SegAo de
Biblioteca, para fins de arquivamento.

Capitulo V

Das Disposiroes Finais

Art. 9° Consideram-se como horas efetivamente
trabalhadas aq as em que o servidor estiver em treinamento
ou qualquer ou tipo de evento para o qual tenha sido
oficialmente de i nado.
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Art. 10 0 servidor ocupante de Fungao

Comissionada , quando em treinamento, devera ser substituido

em suas atribuigoes , devendo a chefia imediata comunicar, ate

2 ( dois ) dias apos o inicio do treinamento , a Coordenadoria

de Pessoal , para fins de registro cadastral.

Art. 11 Observando o que dispuser o

regulamento do Plano de Carreira dos Servidores do Poder

Judiciirio da Uniao, a Coordenadoria de Desenvolvimento de

Recursos Humanos elaborara os instrumentos e criterios para

avaliagao dos resultados de treinamento.

Art. 12 Os casos omissos e excepcionais serao

resolvidos pela Diretoria Geral.

Art. 13 Esta Resolugao entra em vigor na data

de sua publicagao.

Sala de Sessbes do Tribunal Regional Eleitoral

do Estado de Goias.

Goiania , 03 de juiho de 2002.
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