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INSCRIÇÃO EM CURSO PARA DEFENSORES PÚBLICOS

DA
DEMANDANTE

DAJAI
Análise de tempestividade

Memorando para DA

Avaliação de pertinência
temática

Instrução do processo com a
DAGPFP

DÃO

Instrução, inscrição e
comunicação ao demandante.

DA
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Conhecimento

Apreciação e deliberação

Sobrestado até prestação de
contas do Demandante.

INSCRIÇÃO EM CURSO PARA SERVIDORES
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INSCRIÇO EM CURSO
PARA DEFENSORES PÚBLICOS
• Informações sobre o curso (Tema, datas, cidade, etc)
• A Possibilidade de pagamento através de NOTA DE EMPENHO deve ser informada pelo Demandante
• Atenção! Especificar pedidos (inscrição, diárias, passagem)

Pedidos até o 5^ dia útil de cada mês com, no mínimo, com 30 dias de antecedência da data do evento.
Se intempestivo - Pedido será arquivado e informado ao Demandante.
Se tempestivo: o processo será instruído com documentos enviados pela DAGPFP em 48h {lotação e
atribuições)

• Será objeto de emissão de Parecer Jurídico pela DAJAI
• Levará em conta os documentos acostados pela DAGPFP

NSCRIÇAO EM CURSO
PARA DEFENSORES PÚBLICOS
Apreciação será definitiva e observará não apenas o parecer quanto à pertinência temática,
como também a disponibilidade orçamentaria
Indeferimento: retorna à DA para ciência do solicitante
Deferimento: retorna à DA condicionado ao pagamento por NE

A DA enviará os autos à DAD para prosseguimento dos trâmites
O fluxo de compras pode levar alguns dias, pois engloba elaboração de Projeto Básico, juntada
de certidões negativas que possibilitem o pagamento e efetiva inscrição.
Após concluído o processo, a DAD notificará o demandante por email

• Os autos ficarão sobrestados na DAD
• Após o fim do curso, o demandante tem obrigação de, no prazo de 05 dias úteis, encaminhar
o certificado à DAD para conclusão do processo de pagamento.

NSCRIÇO EM CURSO
PARA SERVI DORES
Informações sobre o curso (Tema, datas, cidade, etc)
A Possibilidade de pagamento através de NOTA DE EMPENHO deve ser informada pelo Demandante
Atenção! Especificar pedidos (inscrição, diárias, passagem)

Pedidos até o 55 dia útil de cada mês, no mínimo, com 30 dias de antecedência do dia do evento.
Se intempestivo - Pedido será arquivado e informado ao Demandante
Se tempestivo: o processo será instruído com documentos enviados pela DAGPFP em 48h (lotação e
atribuições)

Será objeto de Nota Técica elaborada pela DAGPFP
Levará em conta os a lotação e atribuições do cargo exercido pelo solicitante

INSCRIÇO EM CURSO
PARA SERVI DORES
• Apreciação será definitiva e observará não apenas o parecer quanto à pertinência temática, como
também a disponibilidade orçamentaria
• Indeferimento: retorna à DA para ciência do solicitante
• Deferimento: retorna à DA condicionado ao pagamento por NE

A DA enviará os autos à DAD para prosseguimento dos trâmites
O fluxo de compras pode levar alguns dias, pois engloba elaboração de Projeto básico, juntada de
certidões negativas que possibilitem o pagamento e efetiva inscrição.
Após concluído o processo, a DAD notificará o demandante por email

Os autos ficarão sobrestados na DAD
Após o fim do curso, o demandante tem obrigação de, no prazo de 05 dias úteis, encaminhar o
certificado à DAD para conclusão do processo de pagamento.

