SERVIÇOS E PRODUTOS

Serviços e Produtos em Aprendizagem Organizacional

Serviço/Produto
Solicitação de ações e eventos educacionais relacionados a
competências técnicas de controle externo
Solicitação de ações e eventos educacionais relacionados a
competências das áreas administrativas e de apoio à Presidência,
além de competências pessoais, de liderança e gestão.

Responsável
Seducont/Decorp

Selid/Decorp

Contato
isc@tcu.gov.br

isc_selid@tcu.gov.br

Acordos de cooperação e outras parcerias na área educacional

Dirin

isc@tcu.gov.br

Cursos no âmbito do Comitê de Criação de Capacidades da
Olacefs (CCC)

Dirin

isc@tcu.gov.br

Reserva de salas

Sedup/Dirin

isc_sedup@tcu.gov.br

Certificados de ações presenciais

Sedup/Dirin

isc_sedup@tcu.gov.br

Bolsa de idiomas

Selid/Decorp

isc_selid@tcu.gov.br

Avaliação de Ações Educacionais

NAE

isc_avaliacao@tcu.gov.br

Pós-graduação

Despe/Cepi

posgraduacao@tcu.gov.br

Licença para capacitação

Despe/Cepi

licenca.capacitacao@tcu.gov.br

Processo seletivo/Reembolso de certificação profissional

Seducont/Decorp

isc@tcu.gov.br

Educação a distância

Seducont/Decorp

educacaoadistancia@tcu.gov.br

Concurso público

GT Concurso

concurso.publico@tcu.gov,br

Serviços e Produtos em Pesquisa, Cultura e Inovação
Apoio a projetos de inovação e pesquisa aplicada

Labic/Cepi

cepi@tcu.gov.br

Apoio para aplicação de pesquisas acadêmicas no TCU

Despe/Cepi

cepi@tcu.gov.br

Apoio para identificação de parcerias em cultura e inovação

Labic/Cepi

cepi@tcu.gov.br

Promoção de competições e concursos para fomento de ideias e
desenvolvimento de projetos inovadores

Labic/Cepi

cepi@tcu.gov.br

Acompanhamento das ações do Centro de Altos Estudos (Cecap) e
contato com os conselheiros e participantes do Centro

Despe/Cepi

cecap@tcu.gov.br

Revista do TCU

Despe/Cepi

revista@tcu.gov.br

Museu do TCU

Labic/Cepi

museu@tcu.gov.br

Espaço Cultural

Labic/Cepi

espacocultural@tcu.gov.br

Programa Educativo

Labic/Cepi

espacocultural@tcu.gov.br

Biblioteca de Arte

Labic/Cepi

espacocultural@tcu.gov.br

Serviços e Produtos em Gestão da Informação e do Conhecimento

Apoio a soluções de gestão do conhecimento

SGCo/Cedoc

gco@tcu.gov.br

SGBA/Cedoc

isc_seged@tcu.gov.br

SGBA/Cedoc

biblioteca@tcu.gov.br

Comunidades de prática
Dúvidas sobre a utilização do Sharepoint
VCE – Vocabulário de Controle Externo
Wikis
Gestão Documental
Empréstimo/digitalização de processos arquivados
Pesquisa no acervo
Consultoria técnica
Orientações para transferência e descarte de processos
Biblioteca do TCU
Pesquisas (doutrina e legislação)

biblioteca.pesquisa@tcu.gov.br

Cópias de artigos e capítulos de livros

biblioteca.emprestimo@tcu.gov.br

Declaração de nada consta
Agendamento de cabines de estudo
Elaboração de ficha catalográfica
Reserva de livros emprestados

