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ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO
Pelo presente Termo de Compromisso, eu, _________________,
portador da Cédula de Identidade nº_________, órgão emissor
SSP/____, inscrito no CPF sob nº _______________, ocupante do cargo
de___________________, com lotação na _________________________,
assumo o compromisso de exercer as atividades inerentes à conteudista
no curso __________________, modalidade EAD, previsto em Edital
HVSHFt¿FRSDUDRTXDOIXLGHYLGDPHQWHVHOHFLRQDGRSHOD(VFRODGH*HVWmR
Fazendária - Egefaz.
3RU ¿P GHFODUR HVWDU FLHQWH GH TXH D SUHVWDomR GH VHUYLoRV
não gera vínculo empregatício de nenhuma ordem com a Administração
3~EOLFDGR3RGHU([HFXWLYR(VWDGXDO
Palmas - TO, _____ de______________________ de 2020.

DATA

ATIVIDADE

11/05 a 20/05/2020

Período de inscrições

26/05/2020

Resultado preliminar

27 e 28/05/2020

Interposição de recursos

01/06/2020

5HVXOWDGR¿QDO

02 a 04/06/2020

Entrega de documentos comprobatórios

2 DO OBJETO
2.1 O presente Edital tem por objeto a seleção de candidatos
para 01 (uma) vaga de tutor do curso Compliance e Controle Interno na
$GPLQLVWUDomR3~EOLFDRTXDOVHUiRIHUWDGRQDPRGDOLGDGHGH(QVLQRD
Distância - EAD, com carga horária de 08 horas/aulas.
3 DAS VAGAS
3.1 Será oferecida 01(um) vaga de acordo com as indicações
a seguir.

nome/ASSINatura
Candidato

Vagas

Tutor

01

ANEXO III
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM
Eu, ______________________, brasileiro,______, conteudista,
portador da cédula de identidade nº ________ SSP-_________, inscrito
no CPF/MF sob nº __________________, residente e domiciliado a
____________________no município de Palmas, Estado do Tocantins,
AUTORIZO a Escola de Gestão Fazendária Antônio Propício - Egefaz,
vinculada à Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento, com
VHGHQD4XDGUD6XO/RWH3ODQR'LUHWRU6XO&(3
Palmas - Tocantins, a título gratuito, irretratável e a qualquer tempo,
utilizar minha imagem, nome e voz utilizado como conteudista, em todo
e qualquer material impresso, digital e comunicacional, bem como em
outras modelagens audiovisuais.
Por ser legítima expressão da minha vontade, AUTORIZO o
presente termo de uso acima descrito, sem que nada haja a ser reclamado
a título de direitos conexos a minha imagem ou a qualquer outro, o que
subscrevo em 03 (três) vias de igual teor e forma.
Palmas - TO, _____ de______________________ de 2020.

4 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 Para a participação os servidores Estaduais e demais
interessados em atuar nas modalidades descritas no objeto deste Edital,
deverão cadastrar e manter seus dados atualizados no ambiente virtual
GD (JHID] QR HQGHUHoR httpead.egefaz.to.gov.br/em conformidade
com a Instrução Normativa Nº 5/2019/GASEC, de 27 de Maio de 2019.
4XDQGRIRUVHUYLGRUS~EOLFRHVWDGXDOGHYHUiDSUHVHQWDUj
Egefaz autorização formal do titular do respectivo órgão de lotação para o
exercício da atividade de tutoria em horário de expediente, consoante ao
que se infere no art. 30, §1º, da Instrução Normativa Nº 5/2019/GASEC,
de 27 de Maio de 2019.
4.3 Quaisquer despesas com transporte, hospedagem e
alimentação, serão de responsabilidade do candidato selecionado.
5 DAS INSCRIÇÕES

nome/ASSINATURA

5.1 As inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio
HOHWU{QLFR QR DPELHQWH YLUWXDO GD (JHID] GLVSRQtYHO HP httpead.
egefaz.to.gov.br/

ANEXO IV

5.2 Não haverá recebimento de documentos antes da divulgação
GRUHVXOWDGR¿QDO

MODELO DE RECURSO
5.3 Não haverá cobrança de taxa para a inscrição.
Inscrição nº ______________
Eu, _____________________________, portador do RG nº
___________, inscrito no CPF/MF sob o nº ______________, residente
e domiciliado (a) na cidade de _________________, devidamente inscrito
(a) Edital publicado dia ___, realizado em ____ de _____ de 2020,
venho, muito respeitosamente, recorrer do RESULTADO PRELIMINAR
DAS ETAPAS PREVISTAS PARA AS VAGAS DESTINADAS A VAGA DE
__________________divulgado por esta Comissão Especial de Avaliação,
QR~OWLPRGLDBBBBBBBBFRQIRUPHSUD]ROHJDOSHORVVHJXLQWHVPRWLYRV
Palmas - TO, _____ de______________________ de 2020.
nome/ASSINATURA
EDITAL DE SELEÇÃO DE TUTOR EGEFAZ Nº 13/2020
O SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, por
intermédio da Escola de Gestão Fazendária Antônio Propício de Aguiar
Franco - Egefaz comunica aos interessados que realizará procedimento de
seleção de Tutor para execução do curso Compliance e Controle Interno
QD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDRTXDOVHUiRIHUWDGRQDPRGDOLGDGHGH(QVLQR
a Distância - EAD, nos termos dos arts. 42 e 43, da Instrução Normativa
Nº 5/2019/GASEC, de 27 de Maio de 2019.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo será regido por este Edital, de
responsabilidade da Egefaz, conforme o cronograma de atividades a
seguir.

5.4 O interessado somente terá efetivado sua inscrição, após a
realização de todos os procedimentos previstos no formulário de inscrição
disponibilizado no ambiente virtual da Egefaz.
5.5 A Egefaz não se responsabiliza por inscrições que não
WHQKDPVLGRHIHWLYDGDVGHYLGRDTXDOTXHUSUREOHPDWDLVFRPRUHFXUVRV
ferramentas disponíveis ou locais de acesso à plataforma pelo interessado,
entre outros.
5.6 Ao se inscrever, o candidato concorda com todos os termos
HFRQGLo}HVSUHYLVWRVQHVWH(GLWDO2GHVFRQKHFLPHQWRGRFRQWH~GRGHVWH
(GLWDOQmRSRGHUiVHUXWLOL]DGRFRPRIRUPDGHMXVWL¿FDWLYDSDUDHYHQWXDLV
prejuízos requeridos pelo candidato.
5.7 O e-mail eadegefaz#sefaz.to.gov.br funcionará como canal
de comunicação permanente entre os candidatos e a Egefaz, durante
todas as etapas da seleção e execução do curso.
6 DA SELEÇÃO
 3DUD ¿QV GH UHVXOWDGR SUHOLPLQDU VHUmR FRQVLGHUDGDV D
análise curricular pela Comissão Especial de Avaliação, de acordo com
a Portaria Sefaz Nº 1.003, de 17 de julho de 2019.
6.2 A análise dos currículos ocorrerá pela Comissão Especial de
Avaliação da Egefaz que irá realizar a validação de títulos, por meio da
análise dos dados, informados no cadastro do ambiente virtual da Egefaz.
6.3 A nota do candidato será calculada com base nos critérios
de pontuação estaEHOHFLGRVQDWDEHODDVHJXLU
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CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

Maior nível de escolaridade
e formação na área de
conhecimento do evento.

PONTOS

Doutor

4

Mestre

3

Especialista

2

Graduado

1

Técnico

0,5

0DLRUWHPSRGHVHUYLoRS~EOLFR
prestado no âmbito do Poder
Executivo Federal, Estadual ou
Municipal.

Experiência como tutor
HPFXUVRVFRPFRQWH~GR
programático igual ou similar.

A cada 05 anos

PONTUAÇÃO MÁXIMA

0,00

1

0,80

2

1,60

3

2,40

Acima de 3

4,00

PONTUAÇÃO TOTAL
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10 DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO

4

2

0
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$SyVGLYXOJDomRGRUHVXOWDGR¿QDORFDQGLGDWRVHOHFLRQDGR
deverá encaminhar à Egefaz os documentos listados no item 10.6, na data
HVSHFL¿FDGDSHORFURQRJUDPDGRLWHP2QmRDWHQGLPHQWRDRSUD]R
HVWDEHOHFLGRDFDUUHWDUiHPVXDGHVFODVVL¿FDomR
10.2 A documentação poderá ser entregue pessoalmente ou
postada em envelope nos Correios, por meio do serviço de A.R. ou
Sedex, no período de 02 a 05 de maio de 2020, os custos será arcado
SHORFDQGLGDWRSDUDRVHJXLQWHHQGHUHoR

4

Escola de Gestão Fazendária Antônio Propício de Aguiar Franco - Egefaz
6XO/RWH3ODQR'LUHWRU6XO&(33DOPDV72
10

6.4 A relação de classificação será publicada por ordem
decrescente de pontuação, conforme quantidade de vagas disponibilizadas.
6.5 O resultado preliminar dessa etapa será divulgado
exclusivamente, por meio eletrônico, via ambiente virtual da Egefaz, na
GDWDHVSHFL¿FDGDQRFURQRJUDPDGRLWHP
6.6 A seleção dos candidatos para o curso, deverá atender o
disposto no artigo 30 da Instrução Normativa Nº 05/2019.
6.7 Ainda que os candidatos venham pontuar no processo de
seleção, a Comissão de Avaliação poderá considerar todos os candidatos
inaptos à vaga, pelo fato de constatar que nenhum candidato atende aos
requisitos necessários para preenchimento da vaga, observado os devidos
critérios de avaliação em consonância às normas legais.
6.8 Será selecionado o candidato que obtiver maior nota,
conforme critério de pontuação constante no item 6.3.
7 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

10.3 O envelope postal deverá conter as cópias dos documentos
devidamente autenticadas em cartório.
10.4 A Egefaz não se responsabiliza por perda, dano ou extravio
do envelope postal com a documentação comprobatória.
10.5 O candidato que escolher o envio pelos Correios deverá
obrigatoriamente, ainda, encaminhar os documentos e comprovante de
SRVWDJHPGLJLWDOL]DGRVSDUDRHPDLOeadegefaz#sefaz.to.gov.br na data
HVSHFL¿FDGDQRFURQRJUDPDGRLWHP
10.6 Deverão ser entregues cópias e apresentação dos originais
GRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV
)RWR[UHFHQWH
10.6.2 Documento de identidade (serão considerados como
GRFXPHQWR GH LGHQWLGDGH DV FDUWHLUDV HRX FpGXODV GH LGHQWLGDGH
H[SHGLGDVSHODV6HFUHWDULDVGH6HJXUDQoD3~EOLFDSHODV)RUoDV$UPDGDV
pelo Ministério das Relações Exteriores, pelas Polícias Militares, Civis
H&RUSRVGH%RPEHLURVRX&DUWHLUD1DFLRQDOGH+DELOLWDomRH[SHGLGD
QDIRUPDGD/HLRXSDVVDSRUWHEUDVLOHLURRXFDUWHLUDVSUR¿VVLRQDLVTXH
WHQKDPYDOLGDGHFRPRGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGH 
&DGDVWURGH3HVVRD)tVLFD&3)

$ OLVWD GH FODVVL¿FDomR GRV FDQGLGDWRV VHUi SRU RUGHP
GHFUHVFHQWHGDQRWD¿QDOREWLGD(PFDVRGHHPSDWHHQWUHFDQGLGDWRV
a prioridade é regulada na ordem prevista no art. 30, §7º, inciso VI, da
,QVWUXomR1RUPDWLYD1SDUD¿QVGHVHOHomR

10.6.4 Título eleitoral e certidão de quitação eleitoral expedita
SHOD-XVWLoD(OHLWRUDO

2UHVXOWDGR¿QDOVHUiSXEOLFDGRQRHQGHUHoRHOHWU{QLFRGR
ambiente virtual da Egefaz.

10.6.5 Diplomas e ou certificados de nível superior e
especialização lato e stricto sensu, reconhecidos pelo órgão competente,
os quais foram utilizados para obter pontuação no processo seletivo.

7.3 As etapas de avaliação estão previstas no cronograma no

10.7 Comprovação de experiência como tutor de EAD.

item 1.1.
10.8 Preencher o Termo de Compromisso (ANEXO II).
8 DOS RECURSOS
8.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado
preliminar poderá fazê-lo conforme cronograma no item 1.1.
8.2 O recurso deverá ser preenchido em formulário próprio,
conforme modelo previsto no ANEXO IV, devendo ser digitalizado e
HQYLDGR SRU PHLR HOHWU{QLFR HPDLO HDGegefaz#sefaz.to.gov.br e,
DLQGDGHYHUiFRQWHUDUJXPHQWDomRHMXVWL¿FDWLYDGHIRUPDFRHUHQWHH
consistente.
8.3 A Comissão Especial de Avaliação da Egefaz será
responsável pela análise e decisão dos recursos interpostos.

4XDQGRIRUVHUYLGRUS~EOLFRHVWDGXDOGHYHUiDSUHVHQWDUj
Egefaz autorização formal do titular do respectivo órgão de lotação, para
o exercício da atividade de tutor em horário de expediente, consoante ao
que se infere no art. 30, §1º, da Instrução Normativa Nº 5/2019/GASEC,
de 27 de Maio de 2019.
11 DAS PENALIDADES
11.1 Em se tratando do não cumprimento do objeto pactuado
nos termos de responsabilidade, havendo avaliação negativa, desacato,
o tutor receberá penalidades respectivas ao seu ato, conforme prescrito
no art. 37 da Instrução Normativa Nº 05/2019.
12 DA REMUNERAÇÃO

8.4 Após análise, os recursos considerados pertinentes serão
divulgados exclusivamente no ambiente virtual da Egefaz.
8.5 A decisão sobre os recursos interpostos, poderá resultar em
UHWL¿FDomRQDRUGHPGDFODVVL¿FDomRGRVFDQGLGDWRVQRUHVXOWDGR¿QDO
8.6 O julgamento da Comissão é considerado definitivo e
somente poderá ser recusado em caso de inobservância das normas
estabelecidas neste Edital e das disposições legais que o regem.
9 DO RESULTADO
$ GLYXOJDomR GR UHVXOWDGR ¿QDO VHUi SXEOLFDGR QR 'LiULR
2¿FLDOGR(VWDGRHHVWDUiGLVSRQtYHOQRDPELHQWHYLUWXDOGD(JHID]QD
data prevista no cronograma do item 1.1.

12.1 Tutor na modalidade EAD, receberá o valor ajustado
no Termo de Referência, considerando o valor da hora/aula, conforme
valores disposto na tabela constante no Anexo I, do art. 37, da Instrução
Normativa Nº 05/2019.
13 DO PRAZO
13.1 O prazo de vigência do plano de trabalho, embora seja
por tempo determinado, poderá ser renovado pelo mesmo período e
consecutivamente, respeitando-se a data limite para prestação de contas.
14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 A inscrição feita pelo candidato implica no conhecimento e
aceitação das normas regulamentadoras contidas neste Edital.
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14.2 A inexatidão das declarações, irregularidades de
documentos ou outras práticas danosas constantes no decorrer do
processo, ou posteriormente, eliminarão o (a) interessado (a), anulandose todos os atos decorrentes de seu cadastro.
14.3 A atividade de tutoria nos cursos EAD não gera vínculo
empregatício do selecionado junto a Egefaz/Sefaz. O profissional
selecionado deve realizar suas atividades obedecendo ao prazo
HVWDEHOHFLGRHP7HUPRGH&RPSURPLVVR¿UPDGRFRPD(JHID]GHDFRUGR
com o (ANEXO II).
 &DEHUi ~QLFD H H[FOXVLYDPHQWH DRV LQWHUHVVDGRV
acompanhar todas as informações relativas ao respectivo cadastro junto
às instâncias competentes. Também será de exclusiva responsabilidade
dos candidatos manterem seus dados e títulos atualizados no ambiente
virtual da Egefaz, inclusive, quanto ao cumprimento das datas e prazos
estabelecidos pela Egefaz.
 2 WXWRU VHOHFLRQDGR H FODVVL¿FDGR LQLFLDUi D SUHVWDomR
de serviço mediante a disponibilização do curso no ambiente virtual da
Egefaz.
14.6 A aprovação na seleção gera mera expectativa de direito,
competindo à Administração, dentro de seu poder discricionário, realizar
a contratação do(s) candidato(s) aprovado(s) de acordo com a sua
conveniência e oportunidade.
 (P FDVR GH GHVLVWrQFLD HRX GHVFODVVL¿FDomR GR WXWRU
selecionado, a Egefaz poderá utilizar da modalidade Carta-Convite, em
conformidade a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
14.8 Obedecendo ao princípio da publicidade, as informações
GRSURFHVVRVHOHWLYREHPFRPRVHXUHVXOWDGR¿QDOHVWDUmRGLVSRQtYHLV
QRDPELHQWHYLUWXDOGD(JHID]QRHQGHUHoRHOHWU{QLFRhttpead.egefaz.
to.gov.br/
14.9 Os casos omissos e situações não previstas no presente
Edital serão avaliados e resolvidos pela Egefaz/TO.
Palmas -TO, 17 de março de 2020.
SANDRO HENRIQUE ARMANDO
Secretário de Estado da Fazenda e Planejamento
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 10/2020
SELEÇÃO E INDENIZAÇÃO DE TUTORIA
1 NOME DO CURSO
&RPSOLDQFHH&RQWUROH,QWHUQRQD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD
2 DO OBJETO
2.1 Seleção de candidatos para 01 (uma) vaga de tutor do
FXUVR &RPSOLDQFH H &RQWUROH ,QWHUQR QD$GPLQLVWUDomR 3~EOLFD D VHU
ofertado pela Escola de Gestão Fazendária Antônio Propício de Aguiar
Franco-Egefaz, na modalidade de ensino a distância, com carga horária
de 08 horas/aulas.
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4 EMENTA
,QWURGXomR2TXHp&RPSOLDQFH)XQGDPHQWRV*RYHUQDQoD
Corporativa, Linhas de Defesa, Compliance em sinergia com demais
iUHDV&DUDFWHUtVWLFDVGR&KLHIRI&RPSOLDQFH2I¿FHU5HJXODPHQWDo}HV
$SOLFiYHLV(YROXomRGDVUHJXODPHQWDo}HV9LVmR*HUDO/HL$QWLFRUUXSomR
12.846 (2013 - Brasil), FCPA - Foreign Corrupt Practices Act (1977 (8$  8QLWHG .LQJGRP %ULEHU\$FW   5HLQR 8QLGR  3URJUDPD
GH ,QWHJULGDGH H VHXV 3LODUHV &RQFHLWRV H 9LVmR *HUDO (WDSDV GR
3URJUDPD'RFXPHQWDomR$GHUrQFLD7UDWDPHQ0RQLWRUDPHQWR3LODUHV
GR3URJUDPD6XSRUWHj$OWD$GPLQLVWUDomR3ROtWLFDVH3URFHGLPHQWRV
&yGLJRGHeWLFD$QiOLVHGH5LVFRV&RQWUROHV,QWHUQRV3ODQRVGH$omR
Canal de Ouvidoria, Investigações Internas, Due Diligence, Comunicação
e Treinamento Monitoramento
5 METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM
5.1 Estruturado na modalidade de Ensino a Distância - EAD,
VHQGRGLVSRQLELOL]DGRHPDPELHQWHZHEFRPLQWHUDomRon-line, plataforma
Moodle. A concepção assumida nestes cursos pressupõem ações
pedagógicas pautadas na construção do conhecimento de forma crítica
HUHÀH[LYDFRQWH[WXDOL]DGDQDUHDOLGDGHREMHWLYDGRVWHPDVDERUGDGRV
de modo a privilegiar a relação teórico-prática, na busca da apreensão
GRVSULQFLSDLVFRQWH~GRVUHODFLRQDGRVDRWHPD
6 MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE APOIO DIDÁTICOPEDAGÓGICO
6.1 Plataforma de ensino a distância como método de
DSUHQGL]DJHP
6.2 Material digital, incluindo videoaulas, com o plano de ensino
GRFXUVRDVHUDFRPSDQKDGRSHORWXWRU
&HUWL¿FDGRGHFRQFOXVmRGRFXUVR
6.4 Os demais equipamentos e materiais necessários para a
realização do curso serão de responsabilidade do servidor.
7 SERVIÇO/RESULTADO ESPERADOS
7.1. Atendimento aos cursistas, acompanhamento,
HVFODUHFLPHQWR GH G~YLGDV H GR FRQWH~GR GD GLVFLSOLQD LQFHQWLYDQGR
e supervisionando no cumprimento de todas as etapas e atividades
propostas durante o curso.
8 DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
8.1 Para a prestação de serviço de tutoria, o tutor deverá adotar
DVVHJXLQWHVHWDSDVGHWUDEDOKR
8.2 Apoiar e monitorar a participação dos treinados durante a
UHDOL]DomRGRFXUVR($'DWpDVXD¿QDOL]DomR
8.3 Incentivar os cursistas a desenvolverem todas as atividades
LQHUHQWHVDRFXUVR
8.4 Coordenar as discussões nos fóruns e dar orientações
UHIHUHQWHVDRDPELHQWHYLUWXDOGHDSUHQGL]DJHP

3 JUSTIFICATIVA
3.1 O desenvolvimento de ações de capacitações na modalidade
EAD na Egefaz tem como intenção desenvolver as competências dos
VHUYLGRUHV FRP DV GLUHWUL]HV UHODFLRQDGDV j JHVWmR LQVWLWXFLRQDO DR
Planejamento Estratégico, Plano de ações de Capacitações do ano de
 3ODQR 3ROtWLFR 3HGDJyJLFR GD HVFROD H D 3RUWDULD 6HID] Q 
de 2018, que instituiu a Politica de Capacitação e Desenvolvimento do
Servidor - PCADS da Secretaria da Fazenda e Planejamento, a qual tem
como princípio, dentre outros, o de promover a capacitação continuada,
FRPHTXLGDGHGHRSRUWXQLGDGHVHDGHTXDomRDRVSHU¿VGHDWXDomRGRV
servidores.
Para cumprir o planejamento para o ano de 2020, a Egefaz
ofertará cursos na modalidade EAD, por meio do “Projeto Aprimora”, o qual
prevê a oferta do curso Compliance e Controle Interno na Administração
3~EOLFDTXHWHPFRPRREMHWLYRDSUHVHQWDUDRVVHUYLGRUHVDVPHOKRUHV
SUiWLFDVHDV~OWLPDVWHQGrQFLDVGH&RPSOLDQFHEHPFRPRSRVVtYHLV
ações para mitigar a ocorrência dos eventuais riscos e proteger os
SUR¿VVLRQDLV H D HPSUHVD GH LPSXWDo}HV DGPLQLVWUDWLYDV H SHQDLV
Ademais, ressalta-se que o curso será disponibilizado no ambiente virtual
da Egefaz, com a carga horária de 08 horas/aulas, por um período de
30 dias.

8.5 Gerenciar as caixas de mensagens, respondendo as
TXHVW}HVDSUHVHQWDGDV
3UHSDUDURUHODWyULR¿QDOGRFXUVRDSUHVHQWDQGRLQIRUPDo}HV
relativas à frequência, avaliações, enquetes e participação nos fóruns,
EHPFRPRGDDSURYDomRUHSURYDomRRXGHVLVWrQFLDGRVDOXQRV
8.7 Participar de reuniões e/ou capacitações com a equipe
HGXFDFLRQDOGD(JHID]GXUDQWHDIDVHGHSUHSDUDomRGRFXUVR
'LVSRQLELOL]DUWHPSRSDUDRFXPSULPHQWRGDVDWLYLGDGHV
8.9 Os candidatos que não cumprirem os requisitos técnicos
mínimos exigidos neste Termo de Referência, bem como aquele que
apresentar documentos e/ou informações inconsistentes, as quais não
FRUUHVSRQGDPjYHUGDGHVHUmRDXWRPDWLFDPHQWHGHVFODVVL¿FDGRV
9 PÚBLICO ALVO DO CURSO
9.1 Servidores da Secretaria de Estado da Fazenda e
Planejamento.
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10 CARGA HORÁRIA

ANEXO IV
MODELO DE RECURSO

10.1 Possui carga horária de 08 horas/aulas.

Inscrição nº ______________

11 MODALIDADE DE ENSINO
11.1 Ensino a Distância - EAD
12 DO CRONOGRAMA
12.1 Após a assinatura dos termos o tutor deverá aguardar a
convocação da equipe Pedagógica da Egefaz para início das atividades.
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Eu, _____________________________, portador do RG nº
___________, inscrito no CPF/MF sob o nº ______________, residente
e domiciliado (a) na cidade de _________________, devidamente inscrito
(a) Edital publicado dia ___, realizado em ____ de _____ de 2020,
venho, muito respeitosamente, recorrer do RESULTADO PRELIMINAR
DAS ETAPAS PREVISTAS PARA AS VAGAS DESTINADAS A VAGA
'( BBBBBBBBBBBBBBBBBBGLYXOJDGR SRU HVWD &RPLVVmR QR ~OWLPR GLD
BBBBBBBBFRQIRUPHSUD]ROHJDOSHORVVHJXLQWHVPRWLYRV

13 REMUNERAÇÃO

Palmas - TO, _____ de______________________ de 2020.

2WXWRUUHFHEHUiRYDORUWRWDOGH5 TXDWURFHQWRV
reais) a título de indenização pelas 08 horas/aulas do curso, conforme
Anexo I, da Instrução Normativa Nº 05/2019, de 27 de maio de 2019.

nome/ASSINATURA
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÕES

Palmas -TO, 17 de março de 2020.

CREDENCIAMENTO Nº 001/2019
PROCESSO Nº 2018/2300/03.378
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

ELMÍRIAM ALVES DE OLIVEIRA GUEDES
Gerente de Programação, Capacitação e Educação
'HDFRUGR
.(/0$/,0$'(628=$
RODRIGO JOSÉ LIMA ALMEIDA
RODRIGUES
Diretor da Escola de Gestão
Superintendente de Administração
Fazendária
e Finanças

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, no
XVRGHVXDVDWULEXLo}HVGHFLGHWRUQDUS~EOLFRRMXOJDPHQWRGRSHGLGRGH
Credenciamento, conforme documentos acostados aos autos, que tem
SRU¿QDOLGDGHFUHGHQFLDU3HVVRDV)tVLFDVHRX-XUtGLFDVSDUDUHDOL]DUD
SUHVWDomRGHVHUYLoRVQDiUHDGHVD~GHHGLDJQyVWLFRVKRVSLWDODUHVGH
especialidades médicas, radioterapia, oncologia, terapia renal substitutiva
e demais utilidades previstas e atualizadas em rol de procedimentos
FRQVWDQWHVQDWDEHODSUySULDGR3/$16$Ò'( 7336 FRQIRUPHVHJXH

$XWRUL]R

&5('(1&,$'26'()(5,'26

SANDRO HENRIQUE ARMANDO
Secretário de Estado da Fazenda e Planejamento
ANEXO II

CNPJ

CREDENCIADO

CIDADE

ESPECIALIDADE

13.851.270/0001-58

C.L.M. CLÍNICA DE FISIOTERAPIA EIRELI

Araguaína/TO

Fisioterapia

'265(&85626)LFDDEHUWRRSUD]RGH WUrV GLDV~WHLV
para interposição de recurso, conforme item 14 do edital.
Palmas - TO, 25 de março de 2020.

TERMO DE COMPROMISSO
Pelo presente Termo de Compromisso, eu, _________________,
portador da Cédula de Identidade nº_________, órgão emissor
SSP/____, inscrito no CPF sob nº _______________, ocupante do cargo
de___________________, com lotação na _________________________,
assumo o compromisso de exercer as atividades inerentes à tutoria no
curso PREVENÇÃO A FRAUDES, modalidade EAD, previsto em Edital
HVSHFt¿FRSDUDRTXDOIXLGHYLGDPHQWHVHOHFLRQDGRSHOD(VFRODGH*HVWmR
Fazendária - Egefaz.
3RU ¿P GHFODUR HVWDU FLHQWH GH TXH D SUHVWDomR GH VHUYLoRV
não gera vínculo empregatício de nenhuma ordem com a Administração
3~EOLFDGR3RGHU([HFXWLYR(VWDGXDO
Palmas - TO, _____ de______________________ de 2020.
nome/ASSINATURA

ANEXO III
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM
Eu, ______________________, brasileiro,______, tutor,
portador da cédula de identidade nº ________ SSP_________, inscrito
no CPF/MF sob nº __________________, residente e domiciliado a
____________________no município de Palmas, Estado do Tocantins,
AUTORIZO a Escola de Gestão Fazendária Antônio Propício de
Aguiar Franco - Egefaz, vinculada à Secretaria Estadual da Fazenda e
Planejamento, com sede na Quadra 1212 Sul, Lote 1, Plano Diretor Sul,
&(3  3DOPDV 7RFDQWLQV D WtWXOR JUDWXLWR LUUHWUDWiYHO H D
qualquer tempo, utilizar minha imagem, nome e voz utilizado na tutoria,
em todo e qualquer material impresso, digital e comunicacional, bem como
em outras modelagens audiovisuais.
Por ser legítima expressão da minha vontade, AUTORIZO o
presente termo de uso acima descrito, sem que nada haja a ser reclamado
a título de direitos conexos a minha imagem ou a qualquer outro, o que
subscrevo em 03 vias de igual teor e forma.

MEIRE LEAL DOVIGO PEREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
A SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE
LICITAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO torna
S~EOLFRTXHIDUiUHDOL]DUDVOLFLWDo}HVDEDL[R'HPDLVLQIRUPDo}HVSRGHUmR
VHUREWLGDVSHORVIRQHV  HRXQRJXLFKrGD
6&&/HPGLDV~WHLVGDVKjVKHKjVK2HGLWDOHVWDUiGLVSRQtYHO
QRVLWHZZZ.sgl.to.gov.br e/ou ZZZ.comprasgovernamentais.gov.br.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2020.
Abertura dia 08.04.20 jV K +RUiULR GH %UDVtOLD $TXLVLomR
de equipamento de informática (microcomputador, notebook, nobreak,
etc.), para atender as necessidades da PM/TO. Proc. 2019/0903/00.541,
5HFXUVR7HVRXUR3UHJRHLUD(7$3/(66(*21d$/9(6&$59$/+2
SISTEMA DE COTAS.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020. Abertura
GLD  jV K +RUiULR GH %UDVtOLD  $TXLVLomR GH
material hospitalar, para atender as necessidades da SECIJU. Proc.
5HFXUVR&RQYrQLR3UHJRHLUD'25&(/,1$0$5,$
TEIXEIRA. DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE
ME/EPP.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 029/2020. Abertura
GLDjVK +RUiULRGH%UDVtOLD 3UHVWDomRGHVHUYLoRV
de locação de ônibus, para atender as necessidades da SEAGRO. Proc.
5HFXUVR7HVRXUR3UHJRHLUD/Ë9,$$/9(62/,9(,5$
SISTEMA DE COTAS.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020. Abertura dia
 jV K +RUiULR GH %UDVtOLD  3UHVWDomR GH VHUYLoRV GH
fornecimento de refeições e exploração de cozinhas a serem instaladas
no Centro Agrotecnológico de Palmas - TO, para atender as necessidades
GD6($*523URF5HFXUVR7HVRXUR3UHJRHLUD(7$
PLESSE GONÇALVES CARVALHO.
gov.br.

$VHVVmRS~EOLFDRFRUUHUiQRVLWHZZZFRPSUDVJRYHUQDPHQWDLV
Palmas - TO, 25 de março de 2020.

Palmas - TO, _____ de______________________ de 2020.
nome/ASSINATURA

VIVIANNE FRANTZ B. DA SILVA
Superintendente

