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NOTÍCIAS, ARTIGOS E 
VÍDEOS 

 

4ª edição de 2020 do Ciclo de 

Capacitação em Licitações e Contratos, 

da Secretaria Executiva do MJSP 

https://gestgov.discourse.group/t/capacit

acao-gratuita-em-licitacoes-e-contratos-

mjsp/9685 

 

Comentários ao artigo 89 da Lei nº 

8.666/1993: contratação direta fora das 

hipóteses legais previstas 

http://www.zenite.blog.br/comentarios-ao-

artigo-89-da-lei-no-8-666-1993-

contratacao-direta-fora-das-hipoteses-

legais-previstas/  

 

Menos dashboards, mais priorização 

Porque ser inundado por dados pode 

causar o mesmo efeito da falta deles 

https://medium.com/inova%C3%A7%C3%

A3o-em-governo-e-no-controle/menos-

dashboards-mais-

prioriza%C3%A7%C3%A3o-8de06cd876d 

 
Diálogos Sobre Controle Social 

https://www.youtube.com/watch?v=2iAfSs

XTIlE 

 

Conheça a programação de webinars da 

série Acontece na Rede 

https://portal.conif.org.br/br/component/c

ontent/article/9-uncategorised/3858-

conheca-a-programacao-de-webinars-

da-serie-acontece-na-rede?Itemid=609 

 
Reditec2020 - Abertura + Palestra “Análise 

de cenário e conjuntura política da 

Educação" 

https://www.youtube.com/watch?v=VJGA

B0haYgA 

 

A Rede Social Corporativa Como 

Instrumento Da Gestão De Riscos Nas 

Organizações Públicas 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bits

tream/handle/10438/29754/DISSERTA%C3%

87%C3%83O%20ALDO%20C%C3%89SAR%2

0BRAIDO%20-%20APROVADA.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Instrução Normativa 02, de 06 de outubro de 2020 Orienta sobre a 

contratação de estagiários nas modalidades graduação, ensino médio e de 

educação profissional, tendo o Ifal como concedente de estágio 

https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=49
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Portaria nº 3450, de 6 de outubro de 2020 Autoriza a realização de estágios 

obrigatórios e não obrigatórios, de forma presencial ou remota, em 

estabelecimentos que desempenhem atividades essenciais, autorizados a 

funcionar conforme decretos federais, estaduais e/ou municipais, desde 

que atendidas as recomendações dos órgãos de saúde para a proteção 

das/os estagiárias/os. 

https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=49
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Portaria nº 3580, de 19 de outubro de 2020 Aprova, na forma do anexo, o 

Plano de Contingência do Instituto Federal de Alagoas (Ifal), em razão da 

pandemia do novo coronavírus (Covid-19), resultado dos trabalhos do 

Grupo de Trabalho (GT) Sistêmico e Colaboradores Técnicos para a 

Normatização de Diretrizes Institucionais para o Retorno das Atividades 

Presenciais no IFAL, designados pela Portaria nº 2.836, de 19 de agosto de 

2020. 

https://sipac.ifal.edu.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=50
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NORMATIVOS EXTERNOS 
 

Instrução Normativa Seges/ME nº 96, de 2 de outubro de 2020. Dispõe sobre 

o recebimento de doações de bens móveis e de serviços, sem ônus ou 

encargos, de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado pelos órgãos e 

pelas entidades da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-96-

de-2-de-outubro-de-2020-281069919 

 

Portaria AGU nº 24, de 5 de outubro de 2020. Fixa normas relativas às 

manifestações técnicas a Procuradoria-Geral da União e de seus órgãos de 

execução. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-24-de-5-de-

outubro-de-2020-281308074 

 

Resolução nº 13, de 19 de outubro de 2020. Aprova a consolidação das 

Diretrizes do Comitê de Crise para a Supervisão e Monitoramento dos 

Impactos da Covid-19. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-13-

de-19-de-outubro-de-2020-283732048 

 

Portaria CRG/CGU nº 2.463, de 19 de outubro de 2020. Estabelece a 

obrigatoriedade de uso do ePAD para o gerenciamento das informações 

correcionais no âmbito do Poder Executivo federal e dá outras 

providências. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.463-de-19-

de-outubro-de-2020-283747205 

 

Fonte: Ifal, DOU e Ementário de Gestão Pública 

     www.ifal.edu.br 

Organização: Marília Matsumoto - Auditora - 82 3194-1190/ 82 98174-6538 
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