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Lista de Convênios e Termos

Tipo Número Objeto Instituição Início
Vigência

Final
Vigência Processo Aditivo Sup. Status

TCU 22/2018

Pelo presente Instrumento o cedente cede ao cessionário acima aludido, o uso do equipamento de
informática,  pertencente  ao  patrimônio  do  cedente,  abaixo  especificado:  01  CPU  Itautec  Infoway,
patrimônio 027488; 01 Monitor Itautec Infoway, patrimônio 026238; 01 Teclado Positivo, patrimônio
032102; 01 Estabilizador TS Sahara Micro-TS, patrimônio 021596, e 01 Impressora Xerox Phaser 3250,
patrimônio 03667

Secretaria de Estado de
Polícia Cívil - PC 14/08/2018 01/10/2018 0005712-40.2018.8.01.0000 0 Rossany Em

execução

TCT 12/2018

O presente Termo tem como objeto a conjunção de esforços para a manutenção dos serviços do Centro
Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Comarca de Porto Acre - AC, por intermédio
da cessão de um servidor do quadro da Prefeitura Municipal ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, no
intuito de viabilizar a realização de sessões de conciliação e de mediação pré-processuais e processuais
a cargo de conciliadores e mediadores, bem como o atendimento e orientação ao cidadão, de forma
humanizada, assegurando maior rapidez às pendências judiciais, com a promoção de uma cultura de
solução consensual e pacífica dos conflitos, contribuindo para uma maior aproximação entre o Judiciário
e o cidadão.

Prefeitura Municipal de Porto
Acre 03/02/2018 03/02/2019 0001759-68.2018.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

TCT 05/2018
Conjunção de esforços para a manutenção dos serviços judiciários e eleitorais do município de Jordão,
por intermédio da cessão de um servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Acre ao Tribunal Regional
Eleitoral, na qualidade de engenheiro, no intuito de viabilizar a elaboração do projeto de reforma do
espaço utilizado pelos citados tribunais naquele município.

Tribunal Regional Eleitoral
do Acre - TRE 09/02/2018 09/02/2019 0001003-59.2018.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

TCT 08/2018
Manutenção dos serviços do Fórum da Comarca de Rodrigues Alves, por intermédio da cessão de 04
(quatro) servidores do quadro da Prefeitura ao TJAC, no intuito de viabilizar a prestação da tutela
jurisdicional  no município,  bem assim a realização de sessões de conciliação e de mediação pré-
processuais e processuais a cargo de conciliadores e mediadores.

Prefeitura Municipal de
Rodrigues Alves 19/04/2018 19/04/2019 0001022-65.2018.8.01.0000 0 Rossany Em

execução

TCT 11/2018
O presente Termo tem como objeto a conjunção de esforços para a manutenção na área do Fórum da
Comarca de Rodrigues Alves, com o serviço de capina e limpeza do terreno, 01 (uma) vez por mês, com
vistas à conservação e o bom funcionamento

Prefeitura Municipal de
Rodrigues Alves 19/04/2018 19/04/2019 0001028-72.2018.8.01.0000 0 Rossany Em

execução

TCT 001/2018

O  presente  Termo  tem  por  objeto  a  cooperação  entre  os  partícipes  para  que  os  reeducandos
condenados pela prática de delitos de trânsito, que se encontram inseridos no programa de prestação
de serviço à comunidade (PSC), sob a responsabilidade da Vara de Execuções de Penas e Medidas
Alternativas – VEPMA desenvolvam a PSC em instituições ligadas a área de trânsito a fim de possibilitar
a sua ressocialização e o atingimento do caráter pedagógico da medida

Departamento estadual de
Trânsito - DETRAN 18/05/2018 18/05/2019 0003910-07.2018.8.01.0000 0 Rossany Em

execução
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TCT 33/2018

O presente Termo tem por objeto, o ITERRACRE disponibilizar servidores para prestar assessoramento
técnico, conforme demanda. Parágrafo único – Para cada demanda haverá solicitação expressa por parte
do Tribunal de Justiça do Estado do Acre ao Instituto de Terras do Acre, contendo as informações
necessárias à realização dos trabalhos e companhamento na visita ao local, bem como disponibilidade
de transporte e diária para o(s) técnico(s) designado(s).

Insituto de Terras do Acre -
Iteracre 08/10/2018 08/10/2019 0006186-11.2018.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução

TCT 02/2018
Estabelecer  formas de cooperação entre  o  TJAC e  o  MPF para  aprimorar  o  desempenho de suas
atribuições constitucionais e legais, em especial, disponibilizar aos servidores lotados na Assessoria de
Pesquisa  e  Análise  da Procuradoria  da República  no Acre  (ASSPA/PR-AC)  o  acesso ao Sistema de
Automação da Justiça (SAJ)

Ministério Público da União -
MPU 12/01/2018 12/01/2020 0002110-75.2017.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução

TCT 02/2018

Estabelecer  formas de cooperação entre  o  TJAC e  o  MPF para  aprimorar  o  desempenho de suas
atribuições constitucionais e legais, em especial, disponibilizar aos servidores lotados na Assessoria de
Pesquisa  e  Análise  da Procuradoria  da República  no Acre  (ASSPA/PR-AC)  o  acesso ao Sistema de
Automação da Justiça (SAJ), para agilizar a busca de informações necessárias às atividades do referido
Órgão Ministerial, por meio de consulta em processo judicial, salvo quanto àqueles que possuírem o
status de SEGREDO DE JUSTIÇA.

Ministério Público da União -
MPU 23/01/2018 23/01/2020 0002110-75.2017.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

TCT 001/2018
O presente Termo tem por objeto a conjunção de esforços, objetivando a cessão de barco, juntamente
com barqueiro, para auxiliar as atividades judiciárias na região ribeirinha, com a realização deste termo
as instituições fazem uma colaboração mútua para atingir seus objetivos e cumpre seu papel social e
constitucional de levar a todos os cidadãos o direito a cidadania.

Prefeitura Municipal de
Taraucá 29/01/2018 29/01/2020 0002958-62.2017.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução

CONV 06/2018
Cessão de uma sala nas dependências do edifício onde está localizado o Cartório de Registro Civil, o
Tabelionado de Notas e o CEJUSC/TJ, no município de Santa Rosa do Purus, situado à Rua Coronel José
Ferreira, nº 1.173, Bairro Cidade Nova, para utilização e funcionamento de uma Unidade do Tribunal
Regional Eleitoral do Acre naquele município, nos termos da legislação vigente.

Tribunal Regional Eleitoral
do Acre - TRE 15/02/2018 15/02/2020 0007754-96.2017.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

TCT 03/2018

O Presente CONVÊNIO tem por objeto, a conjugação de esforços dos partícipes para a realização do
serviço prestado à comunidade da Comarca de Brasiléia, denominado “Justiça Volante”, cujos benefícios
são: a) Solução do litígio no local do acidente; b) Descongestionamento do trânsito oriundo de acidentes
automobilísticos, com a utilização da perícia volante; c) Prevenção de agressões recíprocas, físicas ou
verbais, entre condutores de veículos; d) Diagnóstico dos locais de maior incidência de acidentes, na
cidade, com consequente repercussão na sinalização de trânsito, para melhoria desse sistema; e e)
Verificação dos documentos dos veículos e de seus condutores, traduzindo-se em fiscalização. Parágrafo
Único. Todas as atividades serão desenvolvidas de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Juiz
Diretor do Foro da Comarca de Brasiléia, em conjunto, estrito à Lei Federal nº 9.099/95, à Lei Estadual nº
1.168/95 e à Lei Complementar Estadual nº 90/2001.

Prefeitura Municipal de
Brasiléia 15/03/2018 15/03/2020 0000634-65.2018.8.01.0000 0 Rossany Em

execução

TCT 04/2018 O presente Termo tem por objeto a conjunção de esforços, objetivando a cessão de barco (canoa em
alumínio), juntamente com barqueiro, para auxiliar as atividades judiciárias na região ribeirinha.

Prefeitura Municipal de Porto
Walter 12/04/2018 12/04/2020 0003753-68.2017.8.01.0000 0 Rossany Em

execução

ACT 09/2018

o presente Termo de Cooperação destina-se a implementar a colaboração entre o TJAC e o CDDHEP com
vista a garantir a execução das medidas previstas no programa de proteção de vitimas e testemunhas
protegidas  pelo  Estado,  assegurando  a  inclusão  do(s)  usuário(s)  do  Provita/AC,  caso  exista
disponibilidade de vaga, em serviço voluntário a ser realizado nas unidades do Poder Judiciário do
Estado do Acre, face os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do
trabalho e em decorrência das restrições à liberdade individual impostas as vitimas e testemunhas
ameaçadas.

Centro de Defesa dos
direitos Humanos e

Educação Popular do Acre -
CDDHEP/AC

13/04/2018 13/04/2020 0000843-34.2018.8.01.0000 0 Carlos Em
execução
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TCT 07/2018

a conjugação de  esforços  dos  partícipes  para  a  realização do  serviço  prestado à  comunidade da
Comarca de Cruzeiro do Sul, denominado “Justiça Volante”, cujos benefícios são: a) Solução do litígio no
local do acidente; b) Descongestionamento do trânsito oriundo de acidentes automobilísticos, com a
utilização da perícia volante; c) Prevenção de agressões recíprocas, físicas ou verbais, entre condutores
de veículos; d) Diagnóstico dos locais de maior incidência de acidentes, na cidade, com consequente
repercussão na sinalização de trânsito,  para melhoria desse sistema; e e)  Verificação dos documentos
dos veículos e de seus condutores, traduzindo-se em fiscalização. Parágrafo Único. Todas as atividades
serão desenvolvidas de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de
Cruzeiro do Sul, em conjunto, estrito à Lei Federal nº 9.099/95, à Lei Estadual nº 1.168/95 e à Lei
Complementar Estadual nº 90/2001.

Prefeitura Municipal de
Cruzeiro do Sul 19/04/2018 19/04/2020 0001039-04.2018.8.01.0000 0 Rossany Em

execução

ACT 10/2018

O presente ACORDO tem por objeto promover a cooperação mútua na implementação do programa
"CIDADANIA e JUSTIÇA NA ESCOLA", destinado às crianças em idade escolar, objetivando promover
atividades  extracurriculares  voltadas  para  o  desenvolvimento  da  cidadania,  mediante  a  difusão  e
conscientização de direitos,  deveres e valores,  bem como atividades complementares de interesse
comum.

Ministério Público do Estado
do Acre - MPAC 02/05/2018 02/05/2020 0000678-84.2018.8.01.0000 0 Carlos Em

execução

CONV 16/2018

O presente Convénio tem como objeto o desenvolvimento de programas de cooperação técnica e
administrativa,  por  meio  de  ações  articuladas  e  intercomplementares,  de  modo a  propiciar  maior
integração de atividades de interesse comum dos convenentes, bem como formalizar a cooperação e a
ação  conjunta,  relativamente  à  cessão  recíproca  de  pessoal  especializado  e  de  apoio  técnico  e
administrativo.

Tribunal de Justiça do
Estado de Pernambuco -

TJPE
30/05/2018 30/05/2020 0004754-25.2018.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

TCT 19/2018
a conjunção de esforços para a manutenção na área da Cidade da Justiça na Comarca de Cruzeiro do
Sul, com o serviço de capina e limpeza do terreno, 01 (uma) vez por mês, com vistas à conservação e o
bom funcionamento.

Prefeitura Municipal de
Cruzeiro do Sul 05/06/2018 05/06/2020 0003830-43.2018.8.01.0000 0 Rossany Em

execução

ACT 18/2018
O presente Acordo tem por objeto a prestação de serviços ao TRIBUNAL, mediante a intermediação e
promoção de integração entre este e o UNINORTE, visando à implementação do Programa de Estágio
Curricular Obrigatório, em conformidade com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e outros
dispositivos legais que vierem a ser adotados.

União Educacional do Norte
- Uninorte 13/06/2018 13/06/2020 0003895-38.2018.8.01.0000 0 Carlos Em

execução

TCT 20/2018 Conjunção de esforços, objetivando a cessão de barco (canoa em aluminio), juntamente com barqueiro,
para auxiliar as atividades judiciárias na região ribeirinho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BUJARI 05/07/2018 05/07/2020 0001640-44.2017.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução

TCT 12/2018

O presente Termo tem por objeto a cooperação mútua para viabilizar a continuidade de funcionamento
do núcleo NAT-JUS para disponibilizar subsídios técnicos aos Magistrados Acreanos nas demandas de
Saúde Pública que tenham por finalidade ações e serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde – SUS
no  sentido  de  aprimorar  os  conhecimentos  técnicos  dos  Magistrados,  e,  dessa  forma,  dar  mais
segurança na tomada de decisões, por intermédio de intercâmbio de informações institucionais

SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE DO ACRE - SESACRE 05/07/2018 05/07/2020 0000315-97.2018.8.01.0000 0 Rossany Em

execução

TCT 23/2018
O presente  Termo tem por  objeto  a  disponibilização de  vagas  no  Programa Menor  Aprendiz,  aos
adolescentes  em  situação  de  vulnerabilidade  social,  especialmente,  àqueles  usuários  do  Sistema
Socioeducativo do Estado Acre.

A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO -

SUPERMERCADOS ARAÚJO
15/08/2018 15/08/2020 0009997-13.2017.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução

TCT 24/2018 Pelo  presente Instrumento o  TJAC concede à  SEAD-SERFAL permissão de uso do Sistema “Malote
Digital”, visando à troca eletrônica de correspondências oficiais.

SECRETARIA ESPECIAL DE
AGRICULTURA FAMILIAR E
DO DESENVOLVIMENTO

AGRÁRIO - SEAD - SERFAL
04/09/2018 04/09/2020 0004031-14.2016.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução
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TCT 28/2018
O presente Termo tem como objeto a conjunção de esforços para a manutenção dos serviços do Poder
Judiciário  na  Comarca  de  Cruzeiro  do  Sul,  por  intermédio  da  cessão de  servidores  do  quadro  da
Prefeitura Municipal ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, contribuindo para uma melhor prestação
de serviços à comunidade.

Prefeitura Municipal de
Cruzeiro do Sul 04/09/2018 04/09/2020 0005429-17.2018.8.01.0000 0 Rossany Em

execução

TCT 27/2018

O presente Acordo visa efetivar a parceria entre o TRIBUNAL e a UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ –
UNIDADE RIO BRANCO-ACRE-UNOPAR, objetivando os termos de uma cooperação técnico-institucional,
abrangendo  o  aperfeiçoamento  através  da  realização  de  estágios  não  obrigatórios,  bem como  o
incremento  de  atividade  de  pesquisa  e  serviços  aos  alunos  em formação  superior,  regularmente
matriculados e com frequência efetiva. Parágrafo único. O estágio não gerará vínculo empregatício de
qualquer natureza com o Poder Judiciário.

União Norte do Paraná de
Ensino LTDA - UNOPAR 05/09/2018 05/09/2020 0003430-29.2018.8.01.0000 0 Carlos Em

execução

CONV 30/2018

O presente Convênio tem por objeto estabelecer condições gerais e critérios a serem observados na
concessão  de  empréstimos  e/ou  financiamentos  com  pagamento  mediante  consignação  em  folha  de
pagamento, aos magistrados/servidores tomadores de empréstimos e/ou financiamentos vinculados ao
TJAC, que tenham contrato de trabalho/vínculo estatutário formalizado e vigente com o TJAC, nos termos
autorizados pela Resolução nº 25/2011, do Conselho de Administração do TJAC, alterada pela Resolução
nº 28/2017, que fazem parte integrante do presente Convênio.

Banco do Brasil S.A. - BB 05/10/2018 05/10/2020 0006483-18.2018.8.01.0000 0 Carlos Em
execução

TC SN/2018

O presente Termo tem como objeto a conjunção de esforços, por meio da cessão de servidores entre
quadro da Prefeitura Municipal de Assis Brasil e o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, visando o
fomentar maior celeridade dos serviços na Comarca de Assis Brasil, requerendo uma resposta mais
rápida por parte da justiça; fortalecendo o quadro de pessoal desta Comarca, bem como, dando maior
rapidez aos processos.

Prefeitura Municipal de Assis
Brasil 08/10/2018 08/10/2020 0006725-74.2018.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

TC SN/2018

O presente Termo tem como objeto a conjunção de esforços, por meio da cessão de servidores entre
quadro da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia e o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, visando o
fomentar maior celeridade dos serviços na Comarca de Epitaciolândia, requerendo uma respostas mais
rápidas por parte da justiça; fortalecendo o quadro de pessoal da Vara Criminal desta Comarca, bem
como, dando maior rapidez aos processos.

Prefeitura Municipal de
Epitaciolândia 08/10/2018 08/10/2020 0005421-74.2017.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

TCT 01/2018
O presente Acordo de Cooperação tem como objeto a cooperação técnica entre o TJ/AC e a SEE, com
vistas à realização de cursos de línguas para atender aos Magistrados e Servidores do Tribunal de Justiça
do Estado do Acre.

Secretaria de Estado de
Educação e Esporte - SEE 05/07/2018 04/07/2021 0002738-30.2017.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

TCT SN/2018

O  presente  Termo  de  Cooperação  Técnica  tem  por  objeto  a  colaboração  e  cooperação  entre  a
Procuradoria-Geral do Estado do Acre, por intermédio do seu Centro de Estudos Jurídicos – CEJUR, e o
Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por sua Escola do Poder Judiciário - ESJUD, visando à realização de
eventos  de  capacitação,  aperfeiçoamento  e  qualificação  profissional  para  servidores  públicos,
Procuradores  do  Estado  do  Acre  e  membros  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Acre.

Procuradoria-Geral do
Estado do Acre - PGE/AC 31/01/2018 31/01/2023 0009369-24.2017.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

TCT 13/2018 Permissão de acesso virtual ao Sistema de Automação do Judiciário – e-SAJ. AGÊNCIA BRASILEIRA DE
INTELIGÊNCIA - ABIN 13/03/2018 13/03/2023 0009370-09.2017.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução

TCT 14/2018
O presente convênio tem como objeto a utilização do sistema e-RIDFT, que permite a consulta acerca da
existência de bens imóveis, matriculados em nome de determinada pessoa, bem como a expedição de
ordens de constrição ao Registro de Imóveis.

Associação dos Notários e
Registradores do estado do

Acre
23/03/2018 23/03/2023 0004184-39.2016.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução
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AC 08/2018
Estabelecer mecanismos de cooperação entre a CGU e o TJAC, com vistas ao desenvolvimento de
projetos e ações que possam contribuir para a prevenção e o combate à corrupção, para a promoção da
transparência e da ética pública, para o fomento do controle social e para o fortalecimento da gestão
pública, com maior efetividade na proteção dos recursos públicos.

Ministério da Transparência
e Controladoria Geral da

União - CGU
30/04/2018 30/04/2023 0008945-79.2017.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução

CONV 16/2018
O presente  Convênio  tem por  objeto  estabelecer  as  condições  gerais  e  demais  critérios  a  serem
observados na concessão de empréstimos financeiros, com pagamento mediante consignação em folha
de pagamento, aos magistrados e servidores vinculados à CONVENENTE.

COOPERATIVA DE CRÉDITO
E INVESTIMENTOS DO ACRE

- SICOOB
02/05/2018 02/05/2023 0002305-26.2018.8.01.0000 0 Rossany Em

execução

CONV 17/2018
O presente  Convênio  tem por  objeto  estabelecer  as  condições  gerais  e  demais  critérios  a  serem
observados na concessão de empréstimos financeiros, com pagamento mediante consignação em folha
de pagamento, aos magistrados e servidores vinculados à CONVENENTE.

Cooperativa de Crédito,
Poupança e Investimentos
de Associados do Noroeste

de Mato Grosso e Acre -
SICREDI NOROESTE MT E

ACRE

21/05/2018 21/05/2023 0001067-69.2018.8.01.0000 0 Rossany Em
execução

PI SN/2018

Propiciar  condições para o  estabelecimento de ações conjuntas de cunho técnico,  científico e cultural,
entre a UFAC e o TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO, na forma mais conveniente a
ambas as Instituições e fundamentalmente voltadas para: I. Execução conjunta de projetos e programas
relacionados  ao  ensino,  pesquisa  e  extensão;  II.  Intercâmbio  de  conhecimentos,  experiências  e
informações técnicas e científicas; III.  Realização de cursos,  programas e eventos de interesse comum
aos  partícipes;  IV.  Utilização  conjunta  da  infraestrutura  física  de  ambas  as  entidades  tais  como
laboratórios,  bibliotecas  e  salas  ambiente;  V.  Intercâmbio  de  pessoal  para  atuação  em  projetos
conjuntos  dos  partícipes,  proporcionando,  inclusive,  oportunidade  cessão  de  vagas  nos  cursos  de
aperfeiçoamento, caso seja conveniente para ambas as partes.

Fundação Universidade
Federal do Acre - UFAC 19/06/2018 18/06/2023 0003623-44.2018.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

CONV 04/2018
Viabilizar o cumprimento de mandados judiciais expedidos pela Justiça Eleitoral acreana por meio de
Oficiais  de  Justiça  do  quadro  de  pessoal  do  TJ-AC  ou  por  servidores  por  estes  designados,  mediante
reembolso nos termos e condições estipulados nas cláusulas deste instrumento.

Tribunal Regional Eleitoral
do Acre - TRE 16/07/2018 16/07/2023 0004851-54.2018.8.01.0000 0 Carlos Em

execução

CONV 25/2018
Estabelecer as condições gerais e demais critérios a serem observados na concessão de empréstimos
financeiros,  com  pagamento  mediante  consignação  em  folha  de  pagamento,  aos  magistrados  e
servidores  vinculados  à  CONVENENTE.

SICOOB UNIRBO -
Cooperativa de Crédito de

Livre Admissão de Rio
Branco Ltda

31/08/2018 31/08/2023 0005235-17.2018.8.01.0000 0 Carlos Em
execução

TCT 26/2018
O objeto do presente contrato de credenciamento é a venda de bens e/ou serviços por parte do CEAC,
aos  SERVIDORES/BENEFICIÁRIOS  do  TJAC,  sem  qualquer  dependência  ou  fiscalização  deste,  mediante
remuneração que lhe será paga diretamente pelo SERVIDOR/BENEFICIÁRIO.

Centro de Estudos do Acre -
CEAC - Polo CERS 04/09/2018 04/09/2023 0006543-88.2018.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

TCT 31/2018

O presente Acordo visa efetivar a parceria entre o TJAC e a FACULDADE FUTURA, objetivando os termos
de  uma cooperação  técnico-institucional,  abrangendo  o  aperfeiçoamento  através  da  realização  de
estágios não obrigatórios, bem como o incremento de atividade de pesquisa e serviços aos alunos em
formação superior, regularmente matriculados e com frequência efetiva. Parágrafo único. O estágio não
gerará vínculo empregatício de qualquer natureza com o Poder Judiciário.

FACULDADE FUTURA 08/10/2018 08/10/2023 0006457-20.2018.8.01.0000 0 Carlos Em
execução

TCT 32/2018
O presente  Termo tem por  objeto  a  prestação de serviços  ao  TJAC,  mediante  a  intermediação e
promoção de integração entre este e a FACULDADE FUTURA, visando à implementação do Programa de
Estágio Curricular Obrigatório, de acordo com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e outros
dispositivos legais que vierem a ser adotados.

FACULDADE FUTURA 08/10/2018 08/10/2023 0006455-50.2018.8.01.0000 0 Carlos Em
execução



6

Total de Termos: 41


