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AVISO GERAL

TRABALHOS TÉCNICOS DESENVOLVIDOS
PELA CET PARA CONGRESSOS,

SIMPÓSIOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS

Todos os trabalhos técnicos desenvolvidos por empregados da CET relacionados à empresa, deverão
ser previamente analisados e aprovados pela Assessoria Técnica  - ATE antes de serem
encaminhados para avaliação do  Comitê Organizador dos eventos em referência.

A Superintendência de Recursos Humanos será acionada pela ATE, conforme detalhado.

ASSESSORIA TÉCNICA – ATE

- divulgar a “chamada de trabalho” dos eventos, para as diversas áreas da empresa;
- enviar a SRH todo o material/informações necessárias  sobre o evento;
- receber, através da chefia da(s) área(s), os trabalhos realizados;
- analisar/avaliar os trabalhos, compondo Comissão Técnica, se necessário, e definir o(s)

apresentador (es);
- providenciar a inscrição dos trabalhos, junto à organização do evento;
- receber parecer, sobre a aceitação ou não do trabalho, da organização do evento e informar a

chefia do empregado e SRH.

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS – SRH

- receber material/informações sobre o evento;
- analisar áreas de interesse para participação no evento, em função dos objetivos e conteúdo,

conforme NORMA ADMINISTRATIVA NA 018 – PROGRAMA DE TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, independentemente dos trabalhos;

- elaborar e encaminhar Relatório à Diretoria, se necessário;
- se aprovado em RD, efetuar a inscrição e providenciar o necessário para a participação do

empregado no evento, de acordo com as NORMAS ADMINISTRATIVAS NA 011 – VIAGEM
NO PAÍS E AO EXTERIOR E NA 018 – PROGRAMA DE TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, informando aos interessados;

- assessorar didática e pedagogicamente o empregado na preparação e apresentação do trbalho;
- solicitar a elaboração de recursos didáticos junto à Superintendência do centro de treinamento e

educação de Trânsito – STT, se necessário;
- compor a Comissão Técnica para análise dos trabalhos, quando solicitado.

UO DE ORIGEM:  SRH / DA / ATE / PR


