Planejamento e Gestão de Contratação de Solução
de TIC à luz da Resolução CNJ Nº182

Instrutor: Cláudio Silva da Cruz
Mestre em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação pela
Universidade Católica de Brasília. Possui certificação internacional CGEIT, pela
ISACA, e MPS-BR, pela Softex. É co-autor do livro "Processo de contratação
de serviços de tecnologia da informação para organizações públicas".
Atualmente é analista de controle externo no TCU, onde exerceu cargos de
direção.

Instrutor: Daniel Portilho Troncoso
Analista em TI do Ministério do Planejamento, trabalhou por mais de 10 anos no
mercado fornecedor de tecnologia e atualmente ocupa o cargo de Coordenador
de Normas e Contratações de TI da SLTI/MP. Participou das revisões da
Instrução Normativa-SLTI/MP nº 4, que trata de contratação de soluções de TI
pelo governo. Coordena e participa dos projetos de contratação conjunta de TI
promovidas pela SLTI e atua nas consultorias, palestras e treinamentos sobre
Contrações no Governo.

Apresentação:
O curso orienta o participante quanto ao processo geral de contratação de serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação - TIC à luz da Resolução CNJ Nº182, de 17/10/2013, e capacitá-lo a
identificar modelos de prestação de serviços adequados às necessidades de sua organização,
identificar os riscos relevantes e projetar controles satisfatórios para esses riscos.
A partir da Resolução Nº 182 é apresentado o contexto, os princípios e cada fase do processo de
contratação de serviços de tecnologia da informação e a sua estrutura de governança.

Programa:
Módulo 1: Contexto da Contratação de Serviços de TIC sob a ótica da Resolução CNJ Nº 182
Módulo 2: Princípios. Governança da Contratação de Serviços de TIC
Módulo 3: Planejamento Institucional e de TIC
Módulo 4: Planejamento da contratação
Módulo 5: Seleção do fornecedor
Módulo 6: Gestão do contrato
Módulo 7: Modelo de prestação de serviços, riscos e controles

Público Alvo: membros do Comitê Estratégico de TI, gestores de TI, gestores de negócio, gestores de
riscos corporativos e auditoria interna, de órgãos e entidades vinculados ao Poder Judiciário.
Benefícios para os Participantes: o conteúdo desse treinamento aumentará a segurança jurídica do
participante quanto à sua atuação como planejador ou gestor de contratações. Também aumentará a
probabilidade de sucesso de projetos de contratação de serviços de TI. Além de melhorar o
desempenho gerencial do participante, elevando a capacidade do órgão no fornecimento de serviços
ao Estado. Ao término do curso o participante receberá certificado emitido pelo Instituto Brasileiro de
Governança Pública (IBGP).
Carga Horária: 16 horas

Solicite uma Proposta para Cursos In Company.

Para mais informações, acesse:
www.ibgp.net.br/cursos/RES182

