
Documento de Oficialização da Demanda

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

PAE n°: 11.817/2019

1.1  Título

Ana Patrícia Tancredo Gonçalves PetrelliResponsável pela demanda
Data

1  Identificação da Demanda

Ordinário - Desenvolvimento organizacional - Inscrição no Conbrascom

ASCOM - Assessoria de Comunicação SocialUnidade

1.2  Unidade Demandante
11/04/2019

1.3  Vinculação ao Plano de Aquisições

Item do plano: 65 - Desenvolvimento organizacional

1.4  Valor Estimado
R$ 10.000,00

2.1  Motivação
Promover o desenvolvimento organizacional

A participação dos servidores nesse evento é fundamental, pois trata-se do principal Congresso
de Comunicação do Poder Judiciário, envolvendo as Assessorias de Comunicação de diversos
órgãos do Poder Judiciário. É uma oportunidade única para conhecer e debater sobre todos os
trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo país, no que há de melhor em comunicação
pública.  O CONBRASCOM estimula o desenvolvimento de uma política de comunicação
voltada para o

2  Contexto

Nesta edição,  serão conhecidas ideias e práticas relacionadas à inovação, criatividade e
diversidade em comunicação pública.
Trata-se de um evento de ampla aceitação e reconhecimento técnico entre os profissionais de
comunicação, comunidade acadêmica e os setores da Justiça, realizado anualmente, em que
são divulgadas as melhores práticas e cases de sucesso.

2.2  Resultados Esperados



2.3  Alinhamento Estratégico
SGP2 E SGP4
Objetivo estratégico: Garantia dos direitos de cidadania
Ação estratégica: disponibilizar e aperfeiçoar o Serviço de Informação ao Cidadão.

[x] Menos de 1 ano  [  ] De 1 a 3 anos  [  ] Mais de 3 anos

2.4  Qual a expectativa de tempo de utilização ou validade do objeto a ser contratado?

[x] 1 unidade  [  ] 2 unidades  [  ] 3 unidades  [  ] Mais de 3 unidades

2.5  Unidades que farão uso da demanda ou serão beneficiadas

Ana Patrícia Tancredo Gonçalves Petrelli

jairo.grisa@tre-sc.jus.br

Nome do Servidor (titular)

anapat@tre-sc.jus.brE-mail

Telefone
Nome do Servidor (substituto)

3  Integrante Demandante na Equipe de Planejamento da Contratação

3835

Jairo Ângelo Grisa
7478

E-mail

Telefone

ASCOM - Assessoria de Comunicação Social

4  Unidade Técnica
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