
Documento de Oficialização da Demanda

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

PAE n°: 5.126/2019

1.1  Título

Sérgio Manoel MartinsResponsável pela demanda
Data

1  Identificação da Demanda

Contratação de palestrante para os Eventos da 1ª Convenção da Justiça Eleitoral, sobre o
tema Inovação e Evolução Organizacional, nos dias 13 e 21/3/2019.

DG - Direção-GeralUnidade

1.2  Unidade Demandante
15/02/2019

1.3  Vinculação ao Plano de Aquisições

Demanda não prevista

1.4  Valor Estimado
R$ 12.000,00

2.1  Motivação
Contratação de palestrante para abordar a importância da inovação, do comprometimento e do
envolvimento do servidor com as mudanças exigidas pela sociedade, objetiva demonstrar
como o servidor da Justiça Eleitoral pode perceber e aproveitar o potencial de inovação no
serviço público, ultrapassando as fronteiras do desempenho meramente operacional e da
burocracia, por meio de um processo evolutivo que favoreça o surgimento de novas ideias e
contribua para melhoria da prestação do serviço público

2  Contexto

Objetiva demonstrar como o servidor da Justiça Eleitoral pode perceber e aproveitar o potencial
de inovação no serviço  público,  ultrapassando as fronteiras  do desempenho meramente
operacional e da burocracia, por meio de um processo evolutivo que favoreça o surgimento de
novas ideias e contribua para melhoria da prestação do serviço público

2.2  Resultados Esperados

2.3  Alinhamento Estratégico
SGP2, OE2, OE6



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

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

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

2.5  Unidades que farão uso da demanda ou serão beneficiadas

Tatiany Martins

karinab@tre-sc.jus.br

Nome do Servidor (titular)

tatiany.martins@tre-sc.jus.brE-mail

Telefone
Nome do Servidor (substituto)

3  Integrante Demandante na Equipe de Planejamento da Contratação

7428

Karina Bittencourt

E-mail

Telefone

CDO - Coordenadoria de Desenvolvimento Organizacional

4  Unidade Técnica
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