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Gerência de Projeto
   
 
OFÍCIO CIRCULAR SEI nº  4108/2020/ME

  
 

Brasília, 17 de novembro de 2020.

 
Aos Coordenadores das Unidades Gestoras Estaduais,  Municipalistas e Concedentes da Rede +
BRASIL
 

Assunto: Capacitação de Mult iplicadores Módulo A - Atos Preparatórios e Execução.

Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº
19973.100442/2020-38.

 

Senhor(a) Coordenador(a),

1. Em continuidade às ações da Rede + Brasil e de acordo com o Plano de Trabalho
estabelecido no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica, solicitamos indicação de potencias
multiplicadores por essa Unidade Gestora para capacitação referente ao MÓDULO A -  Ato
Preparatórios e Execução, da Plataforma +Brasil -  Módulo Transferências Voluntárias , na
modalidade telepresencial, a ser realizada no período de 30 de novembro a 04 de dezembro de
2020 (previsto para iniciar às 15h00 no dia 30/11/2020 e nos demais dias do curso às 14h00, com
previsão de término às 18h00), por meio da ferramenta Microsoft Teams.

2. Como se trata de capacitação para formação de multiplicadores, é requisito
indispensável, para a confirmação da inscrição, que os indicados tenham concluído os cursos à distância
previstos no Nível 1 da trilha de ensino, publicada no portal da Rede
+Brasil (https://redemaisbrasil.plataformamaisbrasil.gov.br/noticia_detalhe/seja-multiplicador/#trilha). As
indicações envidas de interessados que não possuem os pré-requisitos, serão automaticamente
desconsideradas.

3. Para o pedido de inscrição, deverão ser enviados, pelo ponto focal da Rede +Brasil, os
dados pessoais do participante (nome, CPF e e-mail), bem como os certificados de conclusão dos
cursos EaD Nível 1 da trilha de ensino para o e-mail 'treinamento.transferencias@economia.gov.br', até o
dia 20 de novembro de 2020. As vagas são limitadas e as inscrições somente serão confirmadas após
essa data limite, devido à necessidade de número mínimo de participantes na turma para sua realização.

4. Por fim, informamos que a Coordenação-Geral de Capacitação, do Departamento de
Transferências da União, se encontra à disposição para outros esclarecimentos que se façam
necessários, por meio do e-mail treinamento.transferencias@economia.gov.br.



                         Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente

LIDIANA GONÇALVES BASILIO

Gerente de Projetos - Substituta

 

Documento assinado eletronicamente por Lidiana Gonçalves Basilio,
Gerente de Projeto, em 17/11/2020, às 10:37, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 11827441 e o código CRC 708E6235.
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