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Organização do I Seminário IRB-PROMOEX
Tipo de Evento
Coordenação
Participantes

Requisitos

Objetivo

Metodologia

Resultados Esperados

Logística

Técnico
IRB – TCE-TO – Sara Hernandez (Grupo Gestão Estratégica de Pessoas)
e Evandro Buiati (Grupo de Planejamento)
 Representante da área de gestão de pessoas e educação corporativa
 Representante da área de planejamento
 Representante da UEL responsável pelos processos de contratações
 Representantes do Ministério do Planejamento
 Representantes TCU
 Banco Interamericano de Desenvolvimento
 Inscrição prévia no site do TCE-TO - www.tce.to.gov.br
 Condição para inscrição: ter respondido pesquisas sobre gestão de
pessoas e planejamento encaminhadas pelo GDPROMOEX.
 Requisitos para participação:
 estar envolvido nas atividades/iniciativas de seu TC nessas
áreas;
 encaminhar Termos de Referência elaborados (aprovados ou
não) para produtos dos sub-componentes 2.4 e 2.6 do Projeto de
seu TC à DN/PROMOEX (Andréa Kafuri).
Compartilhar experiências e soluções para a execução dos produtos
previstos nos subcomponentes 2.4 (Planejamento estratégico e
aprimoramento gerencial) e 2.6 (Adequação da política e gestão de
pessoal) do PROMOEX.
 Palestras com data show.
 Trabalhos em grupo incluindo estudos de casos e elaboração de
documento com boas práticas nas áreas e diretrizes para o
desenvolvimento dos produtos.
 Relato sintético oral das iniciativas e realizações de seu TC quanto
aos produtos previstos nos subcomponentes em debate.
Conhecimento sobre gestão de pessoas e planejamento atualizado.
Formas de seleção e contratação em curso e/ou realizadas conhecidas.
Modelos de Termos de Referência distribuídos.
Servidores dos TCs, que atuam nessas áreas, integrados.
Indicadores de desempenho compartilhados.
Documento final elaborado contendo: diretrizes para desenvolvimento dos
produtos; orientação sobre as formas de licitação/seleção e contratação
vinculadas aos subcomponentes 2.4 e 2.6; cronograma de trabalho para
viabilização de soluções compartilhadas nas áreas abordadas.
Site do evento com inscrição eletrônica e documentos de apoio às
discussões.
Auditório e salas de treinamento
Lista de presença, certificados e avaliação
Transporte
Pontos de rede e projetores

