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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE GOIAS

RESOLUCAO 046/2002
(03.07.2002)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N* 111.855.2000 - Goiés (Goidnia)
Relator: JUIZA AVELIRDES ALMEIDA PINHEIRO DE LEMOS

Interessada: Secretaria de TRE-GO,

DispSe sobre a Instrutoria Interna do

Tribunal Regional Eleiteral Go Estade

de Goias e da outras providéncias.

Oo TRIBUNAL REGIONAL ELETTORAL BDO ESTADO DE

GOITAS, no exercicio da competéncia que Lhe conferem os arts,

96, I,. “a”, da Constituigdo Federal ae 30, %£, do Cddigo

Eleitoral, RESOLVE:

Capitulo ft

Da Instrutoria Interna do Tribunal

Arr. 1° 6 instituida a Instrutoria Interna:

deste Tribunal nos/ Yermos da Réesolugac n.® 20.424/99 - TSE,
observade também ojdisposte nesta Resclucgas.
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Ark. 2° Compreendem-se como atividades de

treinamento para capacitag¢ac é« desenvolvimento de recursos

humanes a4 destinadas ao crescimento profissional e pessoal

dos servideores do Tribunal Regional Eleitoral de Estado de

Goids e de seus Cartérios Eleitorais,

Capitulo II

Do Cadastramento

Art. 3° Poderado cadastrar-se como instrutores

internos, no Ambito da Secretaria do Tribunal:

I - os servidores: ocupantes de cargos de

provimento efetive dos quadros de pessoa] da Secretaria do
Tribunal, ainda que estejam prestando servigos nos Cartorios

Eleitorais;

II - os servidores requisitados ¢ os ccupantes

de funcées comissicnadas sem vineulo efetivo com a

Administragao Publica que prestem services ao Tribunal ou aos

Cartorios Eleitorais:

Att. 4° -— Os candidates a instrutor interno

serao cadaStrados nas areas em que comproyvadamente possuam o

nivel de escolaridade necess’rio © a especializacaio e/ou

experiéncia profissional compativeis.~

§ 1° - Quando houver mais de 01 {um} instruter

interno cadastrado e interessado para o mesmo treinamento, a

selegao dar-se-4&4 com base nos critérios relacicnades no § 1”
do artigo 5° da Resolugao 20.424/59.

§ 2° O cadastro a que alude © caput deste
artigo poderd ser feito a qualquer tempo pelo servidor

interessado e deve ser atualizado anualmente pela

Coordenadoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos (CDRH).

Capitulo III

Dos Treinamentos Urgentes

Art. S° 6m casos eéxcepcionais, quando da

necessidade de se ministrar cursus em carater urcente, né@o se
observara o prg#yo a que alude o paragrafo Unice do art, 7° da
Resoluqcdo on. 20.424/39, devendo a chefia imedlata do

instrutor ser unicada formal € imediatamente.
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Capitulo IV

Da Remuneracgado dos Servidores Sen Vinculo c/ a Administragdo Piblica

Art. 6° 4A remuneragdo @ gue alude o caput do

art. 13 da Res. 20.424/99 - TSE, conferida ao instrutor

interno, quando ocupante de fun¢gao comissicnada sem vinculo

com & Administracé4o PGblica, nac excederd ao equivalente do

padrao “C” - 35, nivel superior.

Capitulo Vv

Das Disposigces Finais

Art. 7° Na aplicagéo do art. 3° da Res,

20.424/99 ~ TSE, competird, ainda, a Secretaria de Recursos
Humanos, °} fornecimento de certificade especifico ao

instruter interna, por curso ministrade, apos o encerramente

do mesmo, obseryado o desempenho satisfatdério,

Art. 8° No que pertine ao estatuido no art.
19 da Res. 20,424/99, os casos omissos serio primeiramente

resolvidos pelo Diretor Geral desta Corte.

Act. 9° Esta Resolucado entra em vigor na data

de sua publicagao.

Sala de Sessées dco Tribunal Regional Eleitoral

do Estado de Goias.

Goiania, 93 de julho de 2602,
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ice-presidente
Des. José Le

Corregedor e

LipBepquedo
Dr. Silvio Mesquita

Jurista
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Juiza toni ftta Maria Carneiro Pires

Juiza Federal

\.,
Juiz Alan Sebastiao de Sena Concei¢gao

Juiz de Direito
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Juiza Avelirdés- Almeida Pinheiro de Lemos

Juiza de Direito

Fui Presente:

Dr. Marco Tilio-fé' Oliveira e Silva

Procurador Regional Eleitoral

 


