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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - CASA CIVIL
SCN QUADRA 02 BLOCO E - CEP 70712-905 - Brasília/DF
Telefone: (61) 3424-3875 - https://www.iti.gov.br

PORTARIA Nº 45, DE 01 DE AGOSTO DE 2018

Apresenta o Plano Anual de Viagens ao
Exterior para o ano de 2018 no âmbito do
Instituto Nacional de Tecnologia da
Informação - ITI

O DIRETOR-PRESIDENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, , no
uso das suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o estabelecido no art. 3º da Portaria nº 445, de 9 de maio de 2018,
RESOLVE:
Art. 1º Apresentar o Plano Anual de Viagens ao Exterior para o ano de 2018 no âmbito do
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, conforme anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação no Boletim Interno.

ANEXO I
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)
Plano Anual de Viagens ao Exterior - 2018

Local da
viagem

GABINETE

Data da
viagem

Objeto da
viagem

A
estimativa
de
custos
diárias e
passagens

Cidade Período de
Participar do
U$ 460,00
de
12 a
evento do
x 8 = U$
Orlando, 20/10/2018
“Gartner
3.680,00 x
Estado
Symposium/Itxpo 3,7158 =
da
2018”
R$
Flórida –
13.674,14
EUA
R$
20.906,57
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programas,
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andamento
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função ou
serviço ou
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do proposto servidor para as
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objeto da
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viagem
Ampliar os
Face aos
No aludido
conhecimentos
recentes
evento serão
sobre
temas
demonstradas
novas
as
debatidos no
tecnologias e
principais
ITI e,
como elas
tendências e ainda, àqueles
podem
deliberados
tecnologias
colaborar para a
no âmbito
estratégicas
do Comitê
prestação
que estão
Gestor da
de serviços
moldando o
públicos e
futuro da TI e Infraestrutura
de Chaves
outras aplicações
dos
Públicas
negócios
Brasileira - CG
online, para
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discutir
tópicos
importantes,
incluindo
dados e
análises,
inteligência
artificial,
aprendizado
de máquina,
cultura,
experiência do
cliente,
segurança
cibernética,
Blockchain,
identificação
digital,
computação
em nuvem,
transformação
digital,
internet das
coisas e
muito mais.

ICP-Brasil,
entendemos
que o Gartner
Symposium /
ITxpo 2018
é uma
oportunidade
para
aprimorar as
habilidades de
liderança,
aperfeiçoar as
estratégias e
encontrar
as tecnologias
inovadoras
que ajudarão
a impulsionar
a
transformação
digital na
ICP-Brasil e no
País
como um
todo.

na área
deCertificado
Digital.

Documento assinado eletronicamente por Gastão Jose de Oliveira Ramos, Presidente, em 01/08/2018,
às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da
ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Nº de Série do Certificado: 1196012486691539497
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.iti.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0188370 e o
código CRC 3DBB3E13.

Referência: Processo nº 00100.000658/2018-21

SEI nº 0188370

https://sei.iti.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_orige... 23/08/2018

