ANEXO ÚNICO À PORTARIA Nº. 250, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2015.
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO
INSTITUIÇAO/SOLICITANTE:______________________________________
CNPJ/MF nº______________________________________________________
ENDEREÇO:_____________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL:_________________________________________
CONSIDERANDO o Decreto nº. 5290/2015, que institui a Rede Tocantinense de Inovação – RTI e estabelece o
funcionamento e os objetivos da mesma, e a Portaria nº 250 de 23 de novembro de 2015, que autoriza a Adesão à
Rede, solicitamos Adesão desta Instituição, para compor a RTI de forma a auxiliar na implementação e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, visando:
I - estabelecer base de informações essenciais e consistentes sobre as pesquisas e inovações do Estado, facilmente
acessíveis pelos diversos tipos de usuários e construídas mediante processo interinstitucional de trabalho;
II - articular a participação de instituições que contribuam para a produção, a crítica e a análise de dados e
indicadores relativos a produção do conhecimento e a inovação;
III - implementar mecanismos de apoio para o aperfeiçoamento permanente da produção de dados e informações;
IV - promover intercâmbio com outros subsistemas especializados de informação da administração pública;
V - fomentar mecanismos indutores do uso de informações essenciais para orientar processos decisórios no âmbito
da Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação; e
VI - promover ações de disseminação e intercâmbio que aprimorem a gestão da inovação e do conhecimento.
Fica ciente que este serviço não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou
afim, não cabendo portanto qualquer remuneração ou ressarcimento pelos serviços prestados à Rede.
Para representar a Instituição na RTI indicamos como membros abaixo:
Titular
Nome: _____________________________________
CPF: ___________________________
Suplente
Nome: _____________________________________
CPF: ___________________________

Palmas, ______ de ______________ de _____.
_______________________________________
Representante da Instituição

__________________________________________________________________________________________
TERMO DE ADESÃO
A REDE TOCANTINENSE DE INOVAÇÃO, com sede na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia, Turismo e Cultura – SEDEN, cidade de Palmas, vem, através deste instrumento, aprovar e celebrar o
presente “TERMO DE ADESÃO”, com a Instituição acima Solicitante.
O presente Termo de Adesão tem prazo indeterminado tendo seu término efetivado quando da vontade de uma das
partes.
Palmas, ______ de __________ de _____.

________________________________
Secretário

