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1. EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

A educação previdenciária, segundo o Manual do Pró - Gestão diz respeito ao conjunto de ações de 

capacitação, qualificação, treinamento e formação específica ofertadas aos servidores públicos do ente 

federativo, da unidade gestora do RPPS, aos segurados e beneficiários em geral (servidores ativos, 

aposentados e pensionistas), aos gestores e conselheiros e aos diferentes profissionais que se relacionam 

ou prestam serviços ao RPPS, a respeito de assuntos relativos à compreensão do direito à previdência 

social e de seu papel como político pública, à gestão, governança e controles do RPPS nos seus mais 

variados aspectos e especificações.  

Também são contempladas pela educação previdenciária as ações de divulgação das informações 

relativas ao resultado da gestão do RPPS para os diferentes órgãos e entidades integrantes do governo do 

ente federativo, para instituições públicas e privadas e para a sociedade de um modo geral, pois a 

divulgação de maneira didática das informações governamentais facilita a comunicação e cria um amplo 

elo entre os servidores ativos, aposentados, pensionistas e o IpojucaPrev.  

2. PLANO DE ACÃO DE CAPACITAÇÃO 

O IpojucaPrev, visando manter e ampliar o desenvolvimento institucional de maneira solida, 

implementa, atualmente, um plano de ação de capacitação para os servidores que atuam na unidade 

gestora, seus dirigentes e conselheiros. Os mesmos devem se qualificar e atender os níveis abaixo de 

maneira progressiva, sempre visando à melhor qualificação do servidor e consequentemente da 

Autarquia. 

2.1 TREINAMENTOS GERAIS 

Por meio de cursos presenciais e a distância os servidores, deverão sempre se qualificar e se 

aprimorar ao longo do tempo, contendo uma formação básica em RPPS para os servidores, dirigentes e 

conselheiros. A princípio para o ano de 2021 será instituído a exigência de que todos os servidores da 

Autarquia e conselheiros, se qualificarem em cursos específicos sobre RPPS e assuntos relacionados, para 

que os mesmos tenham uma formação básica sobre o assunto de maneira comprovada por meio de 

certificados.  

Os cursos poderão ser realizados tanto de maneira presencial por pessoas com amplo conhecimento 

na área e/ou de maneira virtual pela Escola Virtual do Governo (EVG) ou plataformas semelhantes. O EVG 

é um projeto do Governo Federal que visa em uma única plataforma capacitar os interessados de maneira 

gratuita e continua, o Portal oferece vários cursos em seu catálogo, unificando as principais escolas do 

governo e os centros de capacitação da Administração Pública, a base de sugestões de cursos deste Plano 

levou em consideração os cursos disponibilizados pela plataforma mencionada.  

Os cursos disponibilizados de maneira presencial ou pela plataforma EVG e os eventos expostos pelo 

cronograma a seguir devem ser realizados de maneira progressiva e constante ao decorrer da 

disponibilidade e interesse dos servidores do IpojucaPREV. Será exigido a princípio que todos os 
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servidores efetivos, comissionados e conselheiros realizem o Curso sobre RPPS disponibilizado pelo EVG, 

detalhado no anexo I deste plano. Entretanto a exigência poderá ser substituída por certificação básica na 

área ou participação em cursos, treinamentos, eventos, Workshop ou eventos relacionados com 

conteúdos atualizados sobre o tema.     

2.2 TREINAMENTOS ESPECÍFICOS  

Para cada diretoria que compõe o IpojucaPrev e respectivos conselhos e comitê,  atualmente, será 

disponibilizado uma lista de sugestões de cursos específicos, em suas respectivas áreas de atuação e que 

deverá ser seguido de maneira linear, sempre visando a qualificação de todos e a consequente solidez do 

IpojucaPrev com pessoas qualificadas, evidenciando sempre um trabalho técnico  e estratégico. 

Os cursos poderão ser realizados de maneira virtual pela Escola Virtual do Governo (EVG), já 

explanada neste plano ou por plataformas semelhantes a mesma e de forma presencial, por técnicos 

especializados em cada assunto. No caso do curso gerar algum custo financeiro, a aceitação de 

participação dos servidores passará por aprovação pelo Presidente executivo do IpojucaPrev.  No Anexo II 

deste manual terá um cronograma dos cursos sugeridos para cada Diretoria, Presidente, Conselhos e 

Comitê diante das opções disponíveis no EVG e outras plataformas semelhantes.  

É recomendado que os Diretores sejam condizentes com este plano e de maneira interna, também 

impulsionem os servidores alocados nas mesmas a sempre se especializarem, a princípio salientamos que 

seria de grande ganho para o RPPS que todos servidores técnicos de cada Diretoria realizassem todos os 

cursos sugeridos no anexo II ou de nível mais avançado, dentre as amplas plataformas de cursos 

disponíveis na internet, ao decorrer dos meses do ano de 2021, sendo interessante realizar um por mês 

pelo menos ou sempre que disponível.  

2.3 PREPARAÇÃO PARA CERTIFICAÇÕES 

Serão feitos ao decorrer do ano parcerias com empresas, associações e interessados que auxiliem a 

Autarquia na preparação dos diretores e conselheiros dos órgãos colegiados para obtenção de 

certificação individual de qualificação nas respectivas áreas de atuação. Ademais as parcerias serão feitas 

visando a realização de cursos de forma gratuita, mas também poderão ser feitas de forma paga, desde 

que os gastos sejam autorizados pelo Presidente Executivo da Autarquia. 

 As certificações tanto do CGRPPS (Certificado de Gestor de Regimes Próprios de Previdência 

Social) realizado pelo APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de 

Capitais) como os certificados CPA-10 e CPA-20 da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais), são primordiais para a gestão da Autarquia e suas tomadas de 

decisões, em alinhamento com a Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019 que realizou alterações na Lei n° 

9.717, de 27 de novembro de 1998, com destaque para a inclusão do art. 8º-B, que estabeleceu requisitos 

mínimos a serem atendidos pelos dirigentes, gestores de recursos e membros dos conselhos e comitês 

dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, sendo um deles: “II - possuir certificação e habilitação 

comprovadas, nos termos definidos em parâmetros gerais”. 
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2.4 ACOMPANHAMENTO, COMPROVAÇÃO E DIVULGAÇÃO  

Sempre visando a constante especialização, outros cursos além dos expostos nos anexos I e II serão 

disponibilizados para os servidores da Autarquia e conselheiros que de acordo com suas respectivas 

divulgações serão repassados aos mesmos ao decorrer de todo o ano, a divulgação será feita pelo site do 

IpojucaPrev, na Rede Social da Autarquia (Instagram) , no quadro de avisos e informado presencialmente 

aos servidores do autoatendimento na sede da Autarquia,visando sua ampla divulgação a toda população. 

Além disso, também deixaremos os servidores da Diretoria de Investimento disponíveis para auxiliar 

aqueles que querem se especializar, tendo em vista que os servidores que atuam na área de 

investimentos já possuem e devem possuir certificações avançadas.  

Ao termino de cada curso geral, especifico ou preparatório para as certificações deverá ser entregue 

um certificado ou declaração de comprovação na sede do IpojucaPREV ou pelo e-mail: 

D.Invest.IpojucaPrev@hotmail.com, sendo primordial o conhecimento do andamento das certificação dos 

seus servidores, logo após a entrega dos certificados de cursos preparatórios é exigido que a prova seja 

marcada em até 30 dias e o IpojucaPrev fará este acompanhamento. Os conselheiros que não possuem 

computadores ou tenham alguma dificuldade de acesso aos cursos de forma online, informamos que a 

Autarquia disponibilizará equipamentos e um instrutor para os mesmos, desde que os interessados 

avisem com 5 dias úteis de antecedência e solicite formalmente a Autarquia pelo e-mail: 

D.Invest.IpojucaPrev@hotmail.com ou presencialmente por escrito na sede da Autarquia, endereço: Rua 

do Comércio, nº 152, Centro, Ipojuca-PE, CEP: 55590-000.  

3. PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E DEMAIS EVENTOS DE QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA  

Tendo em vista todo o cenário de mudanças legislativas no âmbito previdenciário e as constantes 

volatilidades e mutações no cenário econômico externo e interno, decorrentes de mudanças políticas, 

sociais e estruturais que norteiam o segmento dos RPPS, proporcionar capacitação e qualificação para os 

servidores do IpojucaPrev, membros do Comitê de Investimentos e Conselheiros será indispensável para 

uma gestão eficiente e eficaz.  

 Como ponto principal para que os servidores possam participar dos eventos é primordial que os 

mesmos possuem conhecimentos básicos para acompanhar os assuntos necessários, expostos e 

discutidos nos eventos de qualificação, as certificações são muito importantes para analisar neste sentido 

os interessados a participar dos eventos, pois as mesmas qualificam e disseminam o conhecimento 

necessário para elevar a qualidade do RPPS.  

A lista de sugestão de eventos no exercício de 2021 será detalhada no Anexo III, sempre com o 

objetivo primordial de aprimorar a gestão do IpojucaPREV, através de cursos específicos na área, 

participação em eventos e capacitações internas, pois ampla é a necessidade de adaptação às mudanças 

originadas pela reforma da previdenciária. Além disso, ampliar o conhecimento dos direitos 

previdenciários aos servidores é uma meta para a Autarquia e faremos isso intensificando a criação, 
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confecção e publicação de conteúdos (impresso, virtual e vídeos) educativos com ênfase na legislação 

previdenciária, sendo tal ato uma das principais metas para os próximos anos, como mencionado 

anteriormente. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este Plano de Ação de Capacitação será executado e entrará em vigor na data da sua publicação e 

será referente ao ano de 2021. Caso os servidores e conselheiros tenham interesse em outros cursos e 

eventos de capacitação não previstos neste Plano, o mesmo poderá solicitar sua participação, ficando 

condicionada à autorização pelo Presidente do IpojucaPREV. O resultado esperado com este manual é a 

constante qualificação dos servidores e consequente aprimoramento de suas atribuições, visando 

aumentar sua produtividade, aperfeiçoarem os processos organizacionais e alavancar os níveis de 

qualidade. 
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ANEXO I 

 

                                              Sugestões de Cursos virtuais do 1º Nível 

 

 

CURSO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS: REGIME 

PRÓPRIO E REGIME DE PREVIDÊNCIA 

CERTIFICADOR Escola Nacional De Administração Pública (ENAP) 

ASSUNTO O curso aborda os aspectos conceituais da legislação vigente 

sobre previdência social, apresentando as regras de 

concessão dos benefícios, os tipos de aposentadoria e a 

metodologia de cálculo dos proventos. 

CARGA HORÁRIA 30H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos 
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                                                                                   ANEXO II 

 

SUGESTÃO DE CURSO PARA TODOS OS SERVIDORES DO IPOJUCAPREV 

 

CURSO PRÓ-GESTÃO RPPS 

CERTIFICADOR Escola Nacional De Administração Pública (ENAP) 

 
 
ASSUNTO 

O curso “Pró-Gestão RPPS” foi produzido por meio da 
parceria entre a Escola de Administração Fazendária e a 
Secretaria de Previdência. Sua estrutura está configurada 
em 6 (seis) módulos que abordam os conceitos do modelo 
de gestão para os RPPS proposto pela Secretaria de 
Previdência, suas dimensões e como implementar os 
requisitos para buscar a certificação institucional. 

CARGA HORÁRIA 30H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-

cursos 

 

 

SUGESTÕES DE CURSOS DIRETORIA EXECUTIVA  

 

CURSO GESTÃO DE CONSULTAS E NORMAS GESCON - RPPS 

CERTIFICADOR Escola Nacional De Administração Pública (ENAP) 

 
 
ASSUNTO 

O curso “Gestão de Consultas e Normas GESCON - RPPS” 
foi produzido por meio da parceria entre aEscola de 
Administração Fazendária e a Secretaria de Previdência. 
Sua estrutura está configurada em 6 (seis) módulos que 
abordam de forma detalhada as funcionalidades e a 
utilização do GESCON. 

CARGA HORÁRIA 40H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-

cursos 

 

CURSO CRITÉRIOS DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE 

PREVIDENCIÁRIA - CRP 

CERTIFICADOR Escola Nacional De Administração Pública (ENAP) 

 
 

O curso “Critérios do Certificado de Regularidade 
Previdenciária - CRP” foi produzido por meio da parceria 
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ASSUNTO entre a Escola de Administração Fazendária e a Secretaria 
de Previdência. Sua estrutura está configurada em 7 (sete) 
módulos que abordam de forma detalhada, a base legal, 
os critérios para a obtenção do CRP e medidas para a 
manutenção da sua regularidade. 

CARGA HORÁRIA 60H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos 

 

CURSO TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NA GESTÃO MUNICIPAL 

CERTIFICADOR ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO 

GUIMARÃES – TCE - PE 

 
 
ASSUNTO 

- Analisar os principais normativos federais que 
regulamentam a transparência pública e o direito de 
acesso à informação (Constituição Federal, Lei de 
Responsabilidade Fiscal, Lei de Acesso à Informação); 
- Analisar a o texto atualizado da Resolução TC no 
33/2018, alterado pela Resolução TC no 68/2019. 

CARGA HORÁRIA 30 dias a partir da data de inscrição | 20h/a 

SITE https://moodle.tce.pe.gov.br/ava-escola/pag/transparencia.html  

 

SUGESTÕES DE CURSOS PRESIDENTE 

 

 

CURSO DESENVOLVENDO TIMES DE ALTA PERFORMANCE 

CERTIFICADOR Escola Nacional De Administração Pública (ENAP) 

  Parceria da RFB com a Enap, este curso aborda o 

CURSO ÁGIL NO CONTEXTO DO SERVIÇO PÚBLICO 

CERTIFICADOR Escola Nacional De Administração Pública (ENAP) 

 
 
ASSUNTO 

O curso pretende mostrar a mentalidade Ágil no 
gerenciamento de projetos e nas execuções de ações 
públicas por meio da apresentação do movimento, bem 
como seus desafios e possibilidades, além de abordar a 
importância da adoção do Ágil na transformação digital no 
contexto do serviço público. 

CARGA HORÁRIA 15H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos 
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ASSUNTO 

conhecimento e o desenvolvimento de 
competências gerenciais, além da vivência do 
exercício da liderança, fundamentais no ambiente de 
trabalho contemporâneo. O objetivo da parceria é trazer 
conteúdo para possibilitar aos gestores o aprendizado de 
técnicas que promovem a alta performance de equipes 
para o alcance dos objetivos estratégicos da instituição. 

CARGA HORÁRIA 30H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-

cursos 

 

SUGESTÕES DE CURSOS DIRETORIA DE INVESTIMENTOS  

CURSO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - DAIR E 

DPIN 

CERTIFICADOR Escola Nacional De Administração Pública (ENAP) 

 
 
ASSUNTO 

O curso “Demonstrativo de Investimentos dos RPPS - DAIR 
e DPIN” foi produzido por meio da parceria entre a Escola 
de Administração Fazendária e a Secretaria de 
Previdência. Sua estrutura está configurada em 6 (seis) 
módulos que abordam os novos demonstrativos, DAIR e 
DPIN, que têm como objetivo principal ser um meio 
transparente para proporcionar informações seguras aos 
agentes envolvidos e participantes com foco nas 
condições indicadas no Art, 1º da Resolução CMN n° 
3922/2010: Segurança, Rentabilidade, Solvência, Liquidez 
e Transparência. 

CARGA HORÁRIA 30H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-

listagem-cursos 

 

 

 

 

CURSO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

ATUARIAL - DRAA 

CERTIFICADOR Escola Nacional De Administração Pública (ENAP) 

 O curso “Demonstrativo do resultado da Avaliação Atuarial 
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ASSUNTO 

- DRAA” foi produzido por meio da parceria entre a Escola 
de Administração Fazendária e a Secretaria de Previdência. 
Sua estrutura está configurada em 6 (seis) módulos que 
abordam as partes que compõem o DRAA, visando o 
correto preenchimento das informações necessárias para a 
consolidação do demonstrativo. 

CARGA HORÁRIA 60H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos 

 

 

SUGESTÕES DE CURSOS DIRETORIA DE INVESTIMENTOS E COMITÊ DE INVESTIMENTOS  

 

CURSO GESTÃO DE RISCO E PERFORMANCE 

CERTIFICADOR Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (ANBIMA) 

 
 
ASSUNTO 

O gerenciamento de risco financeiro é uma atividade 
muito importante para todos os tipos de empresas. Neste 
curso, apresentamos os principais conceitos e técnicas 
para gestão destes riscos tantos em instituições 
financeiras como não financeiras. 

CARGA HORÁRIA 10H 

SITE https://cursos.anbima.com.br/shopping/produto/mercadoaaz/3

090 

 

 

CURSO MERCADO FINANCEIRO DE A A Z 

CERTIFICADOR Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (ANBIMA) 

 
 
ASSUNTO 

Neste curso você aprenderá como está estruturado nosso 
sistema financeiro nacional, as principais políticas 
econômicas, as características dos mercados financeiros e 
quais são os riscos aplicados a ele. 

CARGA HORÁRIA 5H 

SITE https://cursos.anbima.com.br/shopping/produto/mercadoaaz/3

090 
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CURSO FUNDOS DE INVESTIMENTO 

CERTIFICADOR Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (ANBIMA) 

 
 

ASSUNTO 

Com ele, você vai entender como estão estruturados 
esses produtos, seus aspectos legais, de autorregulação e 
de tributação. Além disso, também são apresentadas as 
principais estratégias de gestão e como são classificados 
os mais diversos tipos de fundos existentes no Brasil. 

CARGA HORÁRIA 10H 

SITE https://cursos.anbima.com.br/shopping/produto/mercadoaaz/3

090 

 

SUGESTÕES DE CURSOS DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E OS CONSELHOS 

(DELIBERATIVO E FISCAL) 

 

 

 

SUGESTÕES DE CURSOS DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E CONTABILIDADE 

 

CURSO PRINCIPAIS ASPECTOS DAS MUDANÇAS DA 

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO 

CERTIFICADOR Escola Nacional De Administração Pública (ENAP) 

 
 
ASSUNTO 

O objetivo deste curso é fazer com que você compreenda 
os principais aspectos e mudanças na Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (CASP), também conhecido 

CURSO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

CERTIFICADOR TCU 

 
 

ASSUNTO 

Nos órgãos e entidades estatais, o processo de 
planejamento é essencial para que os recursos públicos 
sejam aplicados de forma eficiente, eficaz e efetiva, de 
modo a produzir os resultados esperados pela sociedade. 
O curso foi criado, tendo em vista a importância desse 
tema. 

CARGA HORÁRIA 20H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem*-

cursos 
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como Contabilidade Pública ou Contabilidade 
Governamental. Vamos destacar as mudanças e os pontos 
pertinentes da CASP, para atualizar e aprimorar seus 
conhecimentos, aperfeiçoando sua atuação profissional. 

CARGA HORÁRIA 30H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-

listagem-cursos 

 

 

CURSO CONTABILIDADE COM FOCO NA GESTÃO DO PATRIMÔNIO 

PÚBLICO 

CERTIFICADOR Escola Nacional De Administração Pública (ENAP) 

 
 

ASSUNTO 

1. O curso apresentará o aspecto patrimonial da 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público –CASP. Esse 
aspecto demonstra conceitos que estão em processo de 
convergência com as normas internacionais, trazendo, 
portanto, muitas dúvidas aos contadores e usuários de 
informações contábeis. Sendo assim, pretendemos 
apresentar de forma detalhada o tratamento contábil dos 
diversos itens que compõem o patrimônio público no 
curso. 

CARGA 

HORÁRIA 

30H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-

listagem-cursos 

 

 

SUGESTÕES DE CURSOS DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  

CURSO CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO 

CERTIFICADOR Escola Nacional De Administração Pública (ENAP) 

 
 
ASSUNTO 

O curso “Censo Cadastral Previdenciário para os RPPS 
utilizando o SIGEV/Gestão” foi produzido por meio da 
parceria entre a Escola de Administração Fazendária e a 
Secretaria de Previdência. Sua estrutura está configurada 
em 4 (quatro) módulos que abordam todas as fases de 
planejamento e execução para a criação e a manutenção 
de um banco de dados atualizado, utilizando a ferramenta 
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SIPREV/Gestão. 

CARGA HORÁRIA 30H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos 

 

CURSO DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E 

REPASSES (DIPR) E PARCELAMENTO DE DÉBITOS 

PREVIDENCIÁRIOS DOS RPPS 

CERTIFICADOR Escola Nacional De Administração Pública (ENAP) 

 
 
ASSUNTO 

O curso foi produzido por meio da parceria entre a Escola 
de Administração Fazendária e a Secretaria de Previdência. 
Sua estrutura está configurada em 3 (três) módulos que 
abordam conhecimentos relacionados ao DIPR, sua 
importância para a obtenção do CRP e a forma de 
transmissão das informações no sistema Cadprev, e 
relacionados aos procedimentos para realização do 
parcelamento de débitos, conforme legislação em vigor, 
para regularizar os casos em que o Ente Federativo não 
teve condições de fazer os repasses em dia. 

CARGA HORÁRIA 30H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-

cursos 

 

 

CURSO ESOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS - RPPS 

CERTIFICADOR Escola Nacional De Administração Pública (ENAP) 

 
 
ASSUNTO 

O curso “eSocial para Órgãos Públicos - RPPS” foi 
produzido por meio da parceria entre a Escola de 
Administração Fazendária e a Secretaria de Previdência. 
Sua estrutura está configurada em 3 (três) módulos que 
abordam a prestação de informações, dos dados 
cadastrais, funcionais e financeiros dos servidores, dos 
beneficiários e dos dependentes do eSocial. 

CARGA HORÁRIA 20H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-

cursos 
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CURSO SCDP - APROVAÇÃO E PAGAMENTO 

CERTIFICADOR Escola Nacional De Administração Pública (ENAP) 

 
 
ASSUNTO 

Este curso apresenta orientações importantes para a 
utilização do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens 
- SCDP, principalmente no que trata das etapas de 
aprovação, execução financeira, faturamento e relatórios. 
As informações trazidas são pautadas pela legislação em 
vigência que aborda esse assunto. 

CARGA 

HORÁRIA 

25H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-

cursos 

 

 

SUGESTÕES DE CURSOS PARA SERVIDOR E DIRETORIA RESPONSAVEL PELO ACOLHIMENTO DOS 

APOSENTADOS 

 

CURSO PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA - CAMINHOS 

CERTIFICADOR Escola Nacional De Administração Pública (ENAP) 

 
 
ASSUNTO 

O curso Preparação para Aposentadoria - Caminhos foi 
produzido por meio da parceria entre a Escola de 
Administração Fazendária - Esaf e a Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - SRFB. Sua estrutura está configurada 
em 5 (cinco) módulos, que abordam as regras de 
aposentadoria vigentes e tratam do planejamento 
financeiro, dos aspectos psicossociais e do projeto de vida 
para a aposentadoria. O curso busca conscientizar que a 
vida não termina com a aposentadoria sendo necessário 
adotar atitudes inovadoras e criativas de forma que esse 
período seja encarado como uma promissora travessia 
para outra etapa da vida e não como fim do caminho 

CARGA HORÁRIA 40H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-

cursos 
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SUGESTÕES DE CURSOS PARA SERVIDORES RESPONSAVEIS PELA OUVIDORIA  

 

CURSO GESTÃO EM OUVIDORIA 

CERTIFICADOR Escola Nacional De Administração Pública (ENAP) 

 
 
ASSUNTO 

A Ouvidoria Pública atua no processo de interlocução 
entre o cidadão e a Administração Pública, a fim de que as 
manifestações decorrentes do exercício da cidadania 
provoquem a melhoria dos serviços públicos prestados. O 
objetivo desse curso é capacitar pessoas sobre 
fundamentos e atividades relacionadas à Ouvidoria 
Pública. 

CARGA HORÁRIA 20H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos 

 

 

CURSO RESOLUÇÃO DE CONFLITOS APLICADA AO CONTEXTO DAS 

OUVIDORIAS 

CERTIFICADOR Escola Nacional De Administração Pública (ENAP) 

 
 
ASSUNTO 

Os conflitos e divergências fazem parte da humanidade. 
Todavia, as maneiras de solucionar os desacordos podem 
ser diferentes. Nesse curso, você conhecerá algumas 
formas de mediar e solucionar conflitos no âmbito das 
Ouvidorias Públicas. 

CARGA HORÁRIA 20H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos 

 

CURSO TRATAMENTO DE DENÚNCIAS EM OUVIDORIA 

CERTIFICADOR Escola Nacional De Administração Pública (ENAP) 

 
 
ASSUNTO 

O curso Tratamento de Denúncias em Ouvidoria foi 
desenvolvido com o objetivo de estimular a construção de 
competências relacionadas ao recebimento e tratamento 
das denúncias pelas ouvidorias públicas, contribuindo para 
a qualificação dos agentes públicos que trabalham no 
combate à corrupção, bem como para o aprimoramento 
da Administração Pública. 
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CARGA HORÁRIA 20H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos 

 

SUGESTÕES DE CURSOS PARA CPL 

 

CURSO NOÇÕES INTRODUTÓRIAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS 

CERTIFICADOR Escola Nacional De Administração Pública (ENAP) 

 
 
ASSUNTO 

Este curso apresenta os principais pontos da legislação 
referente a licitações e contratos celebrados pela 
Administração Pública, proporcionando informações 
básicas e introdutórias sobre o assunto. O curso aborda o 
conceito de licitação, os princípios da Administração 
Pública e das licitações, as fases do processo licitatório, os 
atos de dispensa e inexigibilidade, e as noções gerais sobre 
os contratos administrativos. 

CARGA HORÁRIA 28H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos 

 

CURSO CURSO BÁSICO DE LICITAÇÕES - ENFRENTANDO (E 

VENCENDO) TABUS 

CERTIFICADOR Escola Nacional De Administração Pública (ENAP) 

 
 

ASSUNTO 

O curso dispõe sobre a razão de ser do procedimento 
licitatório, a evolução da Lei Geral de licitações, suas 
modalidades tradicionais e os tipos de licitação, além dos 
casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, incluindo 
abordagens avançadas como o tema fracionamento de 
despesas. Discute, em especial, sobre a modalidade 
pregão, suas inovações e vantagens, principalmente na 
forma eletrônica. Além disso, apresenta com detalhes o 
Sistema de Registro de Preços, e finaliza indicando 
regramentos especiais e as principais tendências do setor. 

CARGA HORÁRIA 60H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos 
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CURSO LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS - LEI Nº 8.666/93, PREGÃO E 

REGISTRO DE PREÇOS 

CERTIFICADOR Escola Nacional De Administração Pública (ENAP) 

 
 
ASSUNTO 

Quando estamos negociando algo do nosso interesse, seja 
comprando um bem ou contratando um serviço, é natural 
procurarmos uma proposta que atenda melhor às nossas 
condições e expectativas. A Administração Pública deve 
agir da mesma maneira, selecionando a proposta que lhe 
seja mais vantajosa. Tendo em vista esse raciocínio, o 
curso apresenta os processos de licitação destinados à 
contratação de bens, serviços e obras por parte da 
Administração Pública. 

CARGA HORÁRIA 30H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos 

 

CURSO REGRAS E FUNDAMENTOS DO SISTEMA DE CONCESSÃO DE 

DIÁRIAS E PASSAGENS (SCDP) 

CERTIFICADOR Escola Nacional De Administração Pública (ENAP) 

 
 
ASSUNTO 

Adquira conhecimentos teóricos e técnicos sobre o 
Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP. O 
curso aborda as funções de registro, planejamento, 
execução, controle e consultas, buscando desburocratizar 
e simplificar os procedimentos envolvidos na instrução do 
processo eletrônico (aquisição de passagens, cotação, 
reserva, emissão e cancelamento). 

CARGA HORÁRIA 30H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos 

 

CURSO FORMAÇÃO DE PREGOEIROS - TEORIA 

CERTIFICADOR Escola Nacional De Administração Pública (ENAP) 

 
 
ASSUNTO 

O pregão é uma modalidade de licitação que visa dar 
maior transparência e agilidade às compras públicas e, 
sobretudo, minimizar os custos para a Administração 
Pública e seus fornecedores. Esse curso apresenta os 
principais conceitos e fases do pregão, bem como 
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esclarece pontos sobre a atuação do pregoeiro e a 
operação do sistema utilizado nessa modalidade de 
aquisição. 

CARGA HORÁRIA 20H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos 

 

CURSO FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 

CERTIFICADOR Escola Nacional De Administração Pública (ENAP) 

 
 
ASSUNTO 

O curso Formação de Pregoeiros oferece os 
conhecimentos necessários à utilização da modalidade de 
licitação Pregão. O curso tem como objetivo dar maior 
transparência e agilidade às compras do governo, 
minimizando os custos para a Administração Pública e 
para os fornecedores. 

CARGA HORÁRIA 20H 

SITE https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-

cursos 
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ANEXO III 

 

PREVISÃO DE EVENTOS PARA O ANO DE 2021  

 

EVENTO ORGANIZADOR OBSERVAÇÕES / DETALHAMENTO 

Congressos, Seminários, Fóruns, 
Encontros, Cursos e outros 

Associação Brasileira De 
Previdência Dos Estados E 

Municípios (ABIPEM) 

54° Congresso Nacional 

9 ° Congresso Brasileiro de 

Conselheiros de RPPS 

3° Congresso Brasileiro de 

Investimentos de RPPS 

Giro ABIPEM 

Congressos, Seminários, Fóruns, 

Encontros, Cursos e outros 

Associação Nacional de 

Previdência dos Estados e 

Municípios (ANEPREM) 

20° Congresso Nacional de 

Previdência da ANEPREM 

3 ° Workshop Interativo de 

Previdência do Servidor 

Público 

Congressos, Seminários, Fóruns, 

Encontros, Palestras, Cursos e 

outros 

Associação Paraibana de Regimes 

Próprios de Previdência 

(ASPREVPB) 

Acompanhar informativos 

oficiais  

Congressos, Seminários, Fóruns, 

Encontros, Cursos e outros 

Associação Pernambucana de 

Entidade de Previdência Própria 

(APEPP) 

14° Encontro da APEPP  

4° Encontro da ANEPP  

Congressos, Seminários, Fóruns, 

Encontros, Cursos e outros 

Lema Economia e Finanças  Acompanhar informativos 

oficiais 

Congressos, Seminários, Fóruns, 

Encontros, Cursos e outros 

Tribunais de Contas dos Estados  Acompanhar informativos 

oficiais 
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