
 início término

Segurança de Redes e Sistemas - EaD - 
40h

Carlos Augusto Pissutti SG -                                    -                                    960,00                              
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
(RNP) - CNPJ: 03.508.097/0001-36

 Curso na modalidade 
EaD 

03/05/2021 11/06/2021

327. Objetiva capacitar gestores e 
técnicos na realização da gestão 
da segurança da informação dos 
ativos de informação utilizados na 
organização, por meio da 
identificação de vulnerabilidades e 
riscos e aplicação de medidas 
destinadas à proteção da 
informação gerada ou custodiada 
pela instituição.

Segurança de Redes e Sistemas - EaD - 
40h

Cicero Mariano Flor SG -                                    -                                    960,00                              
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
(RNP) - CNPJ: 03.508.097/0001-36

 Curso na modalidade 
EaD 

03/05/2021 11/06/2021

327. Objetiva capacitar gestores e 
técnicos na realização da gestão 
da segurança da informação dos 
ativos de informação utilizados na 
organização, por meio da 
identificação de vulnerabilidades e 
riscos e aplicação de medidas 
destinadas à proteção da 
informação gerada ou custodiada 
pela instituição.

Segurança de Redes e Sistemas - EaD - 
40h

Luiz Antonio Azevedo dos Santos SG -                                    -                                    960,00                              
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
(RNP) - CNPJ: 03.508.097/0001-36

 Curso na modalidade 
EaD 

03/05/2021 11/06/2021

327. Objetiva capacitar gestores e 
técnicos na realização da gestão 
da segurança da informação dos 
ativos de informação utilizados na 
organização, por meio da 
identificação de vulnerabilidades e 
riscos e aplicação de medidas 
destinadas à proteção da 
informação gerada ou custodiada 
pela instituição.

Segurança de Redes e Sistemas - EaD - 
40h

Giovane Gomes da Silva SG -                                    -                                    960,00                              
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
(RNP) - CNPJ: 03.508.097/0001-36

 Curso na modalidade 
EaD 

03/05/2021 11/06/2021

327. Objetiva capacitar gestores e 
técnicos na realização da gestão 
da segurança da informação dos 
ativos de informação utilizados na 
organização, por meio da 
identificação de vulnerabilidades e 
riscos e aplicação de medidas 
destinadas à proteção da 
informação gerada ou custodiada 
pela instituição.

Necessidade de Desenvolvimento 
Descrita no PDP

Despesas com Ações de Desenvolvimento de Pessoas na Presidência da República - Junho 2021

Ação de Desenvolvimento Nome do Servidor
Unidade do 

Servidor
Diárias - Valor Total 

(R$)
Passagens - Valor Total 

(R$)
Valor contratado,
com inscrição (R$)

Razão Social e CNPJ
 Remuneração 

proporcional do 
Servidor (R$) 

Período da Ação de 
Desenvolvimento


