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REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DE  

TELEMÁTICA, PATRIMÔNIO E FROTA 

 

    A Secretaria da Controladoria Geral do Estado, através da Diretoria de 

Orientação, Normas e Procedimentos – Coordenadoria das Ações de Orientação, sugere 

aos senhores gestores a leitura da Portaria nº 1.045/13 da Secretaria de Administração - 

SAD, que regulamenta os requisitos mínimos para o exercício da função de gestor de 

telemática, patrimônio ou frota.  

Os incisos I a V do artigo 1° da Portaria apontam os seguintes requisitos:  

 gozar de boa reputação ético-profissional, boa comunicação, capacidade de 

liderança, atitude proativa, resiliência e comprometimento com as atividades 

inerentes à função; 

 ter conhecimento das normas e legislação relativas à área de sua especialidade;  

 possuir capacidade para visualizar e identificar em relatórios gerenciais 

informações diversas do contexto normal;  

 possuir aptidão para planejar e organizar o trabalho, e ter conhecimento básico 

para elaboração de planilhas eletrônicas; e  

 obter certificação para o exercício da função de gestor de telemática, patrimônio ou 

frota em curso de capacitação promovido periodicamente pela Secretaria de 

Administração. 

Entre os requisitos exigidos, está a obtenção de certificação para o exercício da 

função em curso de capacitação promovido periodicamente pela SAD. Essa certificação é 

válida pelo prazo máximo de 5 anos, devendo ser renovada mediante a realização de 

novo curso de capacitação. A partir do sexto mês da publicação da Portaria SAD nº 

1.045/13, a certificação desses gestores será obrigatória. 
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Dependendo da disponibilidade de vagas, o servidor pode ser dispensado 

temporariamente dessa exigência até que a sua participação no curso de capacitação 

possa ser efetivada. Semestralmente, a SAD divulgará a previsão de programação das 

turmas para os cursos de capacitação por meio do endereço eletrônico 

www.sad.pe.gov.br/seadm, a citada Secretaria publicará relação dos gestores 

certificados, após a realização dos citados cursos de capacitação. 

Ressaltamos que a função de gestor de telemática, patrimônio e frota pode ser 

exercida por servidores, empregados públicos ou militares estaduais, incluindo aqueles 

cedidos de outros órgãos ou entidades. 

Pedimos especial atenção à leitura integral da citada norma e ampla divulgação do 

assunto, de modo a atender às exigências ali contidas. 

Esta SCGE, por meio da Coordenadoria das Ações de Orientação, coloca-se à 

disposição para maiores esclarecimentos através do telefone 3183-0921. 

http://www.sad.pe.gov.br/seadm

