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PROGRAMA DE APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 
FLUXO DO PROCESSO 

Solicitação de Participação em Evento Externo (E-Sol) 
 

SOLICITANTE 
 

• Acessar o sistema E-sol, no módulo de 
solicitação de participação em evento externo, 
através de link já disponível no portal do TCE/BA, 
no menu Servidores/ Sistemas; 

• Clicar na opção “Solicitar participação em evento 
externo”, disponível na tela principal do E-Sol ou 
no menu superior, informando os dados do 
participante, do evento e do credor/ promotor 
(caso o evento tenha custo de inscrição).  

• Anexar comprovante do evento (folder/ 
documentação do evento), contendo informações 
sobre a programação, custos e dados do credor/ 
promotor (caso o evento tenha custo de 
inscrição); 

• Confirmar a solicitação. 
• Anexar documento referente à pré-inscrição 

realizada no site do evento e outro(s) que seja(m) 
necessário(s). 
 

As solicitações de participação em eventos externos 
apenas serão acatadas, se protocolados no sistema E-
Sol, com 15 dias corridos antes da data do evento. 
 
Um e-mail será enviado ao solicitante após a 
confirmação da solicitação. 

ECPL • Receber e-mail informando da existência de  
solicitação pendente de validação pela ECPL; 

• Cancelar a solicitação, em caso de irregularidade 
no preenchimento, cancelamento do evento ou 
desistência do servidor; 

• Em caso de regularidade, validar a solicitação, 
encaminhando-a para aprovação dos chefes do 
participante. 

DIRETOR DA ECPL • Analisar a pertinência da solicitação, em conjunto 
com as chefias imediata e mediata do solicitante; 

• Validar a solicitação. 

CHEFIAS IMEDIATA E 
MEDIATA 

• Receber e-mail informando da existência de 
solicitação de evento externo; 



• Aprovar ou desaprovar a solicitação; 

SOLICITANTE • Receber e-mail informando da validação ou não e 
da aprovação ou não da solicitação. 

CONSELHEIRO PRESIDENTE • Autorizar ou não a solicitação; 

ECPL • Receber e-mail informando da autorização ou 
não da presidência; 

• Anexar documentos complementares 
(memorandos, certidões, etc); 

• Protocolar a solicitação. 

SOLICITANTE • Receber e-mail informando do protocolo da 
solicitação e encaminhamentos. 

 


