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Termina a 1ª Fase de Treinamentos do HABISP

Treinamentos do HABISP terão continuidade

 1º fase do treinamento do HABISP 
terminou no dia 27 de Junho. Tivemos uma 
grande procura para participação dos 
funcionários da HABI e do RESOLO. Contamos 
com a presença de 106 colegas no total. 

Este é um grande passo para a divulgação 
e capacitação dos funcionários para a utilização 
do HABISP como ferramenta de consulta e 
atualização das informações referentes a HABI e 
RESOLO. Com o treinamento, também foi 
possível avaliar as dificuldades dos usuários na 
operação e, com isto, definir as prioridades no 
aprimoramento do sistema.

A

As apostilas do treinamento 
estão disponíveis para qualquer 
usuário efetuar o download. Na 
tela inicial do  
clique no link , 
localizado na parte superior 
esquerda da tela.

www.habisp.inf.br,
documentos

Relatório da 1ª Fase de Treinamento

Diante da grande procura, os treinamentos do HABISP terão prosseguimento entre os dias 21 de Julho e 
29 de Agosto. A agenda e as inscrições desta segunda fase da capacitação técnica  poderá ser feita com 
os representantes do Comitê HABISP. Faça sua inscrição o mais rápido possível, pois as vagas são 
limitadas.

 MÓDULOS DO TREINAMENTO
1 - Mapa - Consulta e localização de informações no Mapa.
2 - Habitação Social - Consulta, edição e manipulação dos dados de habitações sociais (favelas, 
núcleos, loteamentos, etc)
3 - Cadastro Habitacional - Inserção de dados de pesquisas, visualização de informações.
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Arquiteto Daniel E. Kalil recebendo seu 
certificado do treinamento das mãos da 
Superintendente de HABI, Elisabete 
França, que já fez sua inscrição para 
asegunda fase de treinamentos que 
começa dia 21 de Julho.

.

MÓDULO Nº. PARTICIPANTES

1 - MAPA 39

2 - HABITAÇÃO SOCIAL 34

3 - CADASTRO HABITACIONAL 33


