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GESTÃO DE PESSOAS

CURSO

NOÇÕES BÁSICAS DO TRABALHO REMOTO
PÚBLICO-ALVO
O trabalho remoto já é uma realidade, pensando nisso, a Enap e a Endeavor prepararam esse curso
para apresentar diversas estratégias e dicas que facilitam o seu dia a dia, a organização do trabalho
individual e do trabalho em equipe.

OUTRAS INFORMAÇÕES
CONTEUDISTA

CERTIFICADOR

CARGA HORÁRIA

DURAÇÃO/
DISPONIBILIDDE

ENDEAVOR

ENAP

10h

30 dias

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Módulo 1 - Trabalho remoto:
organização da equipe e criação de plano de
ação;

 Módulo 2 - Condições para o trabalho
remoto;
 Módulo 3 - Como trabalhar em casa;

INSCRIÇÃO
https://www.escolavirtual.gov.br/secretaria/inscricao/2640

GESTÃO ESTRATÉGICA

CURSO

INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROCESSOS
A busca constante das organizações por melhores resultados tem motivado a criação e a evolução
de diversas ferramentas de administração. Nesse contexto, o curso apresenta noções básicas sobre
gestão de processos, prática que permite alinhar os processos aos objetivos estratégicos da
organização, eliminando falhas, extinguindo atividades que não agregam valor e mantendo o foco
em seus clientes.

OUTRAS INFORMAÇÕES
CERTIFICADOR

CARGA HORÁRIA

DURAÇÃO/
DISPONIBILIDDE

ENAP

20h

30 dias

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1 Conceitos Básicos
1.1 Eliminação de falhas
1.2 Atividades que não agregam valor
1.3 Foco no cliente
1.4 Gestão de Processos
1.5 Abordagem de Processos
1.6 Visão sistêmica
2 Gestão e melhoria de processos
2.1 Objetivos estratégicos da organização
2.2 Processos críticos
2.3 Donos dos processos
2.4 Missões dos processos e necessidades dos
clientes

INSCRIÇÃO
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/106

2.5 Abordagem inicial do processo
2.6 Critérios para mapeamento e modelagem
3 Indicadores estratégicos
3.1 Definição
3.2 Planejamento
3.3 Monitoramento de desempenho
4 Ferramentas para gestão de processos
4.1 Ciclo PDCA
4.2 5W2H
4.3 Check-list
4.4 Diagrama de causa e efeito (Ishikawa)
4.5 Brainstorming
4.6 Benchmarking

ORÇAMENTO E FINANÇAS

CURSO

EDUCAÇÃO FISCAL - ORÇAMENTO E COESÃO SOCIAL
O curso aborda a necessidade de uma adequada gestão do dinheiro público, combinada ao desafio
da promoção de equidade, capacidade e limitação do poder de tributar do Estado e de seus entes,
abrangendo a relação entre cidadania e governo frente ao orçamento público. Ele insere a visão
operacional do processo orçamentário brasileiro, desde seu planejamento, apresentação, discussão
e aprovação, até a execução da proposta orçamentária e sua consequente materialização em
política pública. Investiga o processo de compras governamentais como um todo; sua política de
aquisição de suprimentos, a gestão desse processo e suas ferramentas, como a licitação, as compras
via Internet e o cartão de pagamentos do governo federal. Discute o papel das compras públicas na
busca de objetivos e metas governamentais, num país federativo e de grandes dimensões como é
o caso brasileiro. Abrange-se o papel do princípio da publicidade e transparência no controle das
finanças e das políticas públicas e a importância da prestação de contas e da Lei de Acesso à
Informação (LAI). Introduz a questão do controle institucional e social das finanças públicas e do
orçamento, representado pelos controles interno e externo no contexto público e pelos conselhos
gestores de políticas públicas, orçamentos participativos e observatórios sociais. Conceitua
democracia representativa, direta e participativa e seus respectivos limites e possibilidades.

PÚBLICO-ALVO
O curso é destinado a estudantes universitários de diferentes cursos, especialmente àqueles que
estejam insertos em cursos afins aos temas de Sociologia, Economia, Direito, Administração,
Contabilidade, Finanças e Orçamento, com acesso regular à internet e faixa etária diversificada, com
interesse em se aprofundar na temática de educação fiscal, orçamento e coesão social.

OUTRAS INFORMAÇÕES
CERTIFICADOR

CARGA HORÁRIA

DURAÇÃO/
DISPONIBILIDDE

ENAP

40h

50 dias

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Unidade 1 - Planejamento Orçamentário
 Unidade 4 - Publicidade e Transparência
 Unidade 2 - A Execução Orçamentária e nas Finanças e nas Políticas Públicas
Financeira
 Unidade 5 - Controle Institucional e
 Unidade
3
As
Compras Social da Finanças Públicas e do Orçamento
Governamentais

INSCRIÇÃO
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/184

COVID 19

CURSO

VÍRUS RESPIRATÓRIOS EMERGENTES, INCLUINDO COVID-19: MÉTODOS
PARA DETECÇÃO, PREVENÇÃO, RESPOSTA E CONTROLE
O curso é uma ação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que fornece noções sobre os vírus
respiratórios emergentes, inclusive o novo coronavírus. A ENAP, com o objetivo de disseminar
conhecimento sobre o assunto, oferta o curso na EV.G para que servidores públicos e qualquer
pessoa interessada tenham os devidos esclarecimentos. Você também poderá ter mais informações
nos portais da OMS e do Ministério da Saúde.

PÚBLICO-ALVO
O curso é destinado a todos os agentes públicos e a qualquer pessoa interessada no assunto.

OUTRAS INFORMAÇÕES
CONTEUDISTA

CERTIFICADOR

CARGA HORÁRIA

DURAÇÃO/
DISPONIBILIDDE

OMS

ENAP

10h

30 dias

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Módulo Introdutório
 Módulo C - Comunicação de risco e
 Módulo A - Introdução aos vírus envolvimento comunitário;
respiratórios emergentes, incluindo o COVID-19;
 Módulo D - Prevenção e resposta a um
vírus
respiratório emergente, incluindo COVID Módulo B - Vigilância aprimorada e
investigações de surtos de patógenos 19;
respiratórios emergente;

INSCRIÇÃO
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/288

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

CURSO

MROSC: PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA
O curso apresenta os aspectos e dispositivos relacionados ao planejamento e à transparência,
presentes na Lei n° 13.019/2014 e no Decreto n° 8.726/2016, com o objetivo de capacitar servidoras
e servidores públicos das três esferas de governo, dos órgãos de fiscalização e controle (incluindo o
controle social), bem como as instituições da sociedade civil, para a operar parcerias entre Estado
e Organização da Sociedade Civil (OSC). O curso faz parte do Programa MROSC para parceiros
públicos e privados.

PÚBLICO-ALVO
O curso foi desenvolvido com foco em servidoras e servidores integrantes da Administração Pública
nos níveis de governo federal, estadual e municipal que atuem na operacionalização da Lei nº
13.019, de 31 de julho de 2014, de tenham interesse nas relações entre instituições públicas e
sociedade civil organizada. O curso também foi desenvolvido com foco em pessoas que tenham
atuação em instituições da sociedade civil. Qualquer pessoa pode realizar o curso.

OUTRAS INFORMAÇÕES
CONTEUDISTA

CERTIFICADOR

CARGA HORÁRIA

DURAÇÃO/
DISPONIBILIDDE

Ministério da
Economia

ENAP

20h

30 dias

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Atuação em rede de OSC em políticas
públicas.
 Razões para realizar parceria com OSC.
 Transição dos convênios e aplicação
subsidiária da Lei.
 Implementação federativa do MROSC.
 Principais pontos dos decretos de
regulamentação da Lei.
 Outras formas de contratualização e
exceções.

INSCRIÇÃO
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/122

 Acessibilidade no MROSC.
 Procedimento de Manifestação de
Interesse Social - PMIS.
 Transparência.
 Papel da Comissão de Seleção, de
Monitoramento e Avaliação e do(a) Gestor(a) da
Parceria.
 Fundos Específicos, Conselhos de
Direitos e de Políticas Públicas.

LICITAÇÃO

CURSO

LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS
Este curso foi desenvolvido com foco na necessidade de discutir e expor meios viáveis e legais para
a redução do impacto ambiental gerado com a aquisição de bens e serviços por parte dos entes
públicos.

PÚBLICO-ALVO

OUTRAS INFORMAÇÕES
CERTIFICADOR

CARGA HORÁRIA

DURAÇÃO/
DISPONIBILIDADE

TCU

28h

40 dias

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Aplicar os principais requisitos de
 Identificar produtos e serviços que atendam
sustentabilidade às compras públicas;
aos requisitos de sustentabilidade;
 Conhecer a legislação e a
 Avaliar as situações em que os requisitos de
jurisprudência aplicável à matéria;
sustentabilidade podem ou não ser aplicados;
 Entender a necessidade de planejar
 Elaborar termos de referência sustentáveis;
as licitações sustentáveis e avaliar os seus
 Elaborar editais de licitação sustentáveis.
riscos;

INSCRIÇÃO
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/253

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

CURSO

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - TURMA 1 (PARCERIA ILB/UFMG)
O curso aborda assuntos referentes a Lei n.º 12.527/11, que dispõe sobre os procedimentos a
serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o
acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal.

PÚBLICO-ALVO
O curso visa capacitar os agentes públicos de órgãos da administração direta e indireta para
atendimento das novas obrigações e diretrizes trazidas pela supracitada Lei.

OUTRAS INFORMAÇÕES
CERTIFICADOR

CARGA HORÁRIA

DURAÇÃO/
DISPONIBILIDADE

Saberes

12h

60 dias

OBSERVAÇÃO
Modalidade - Ensino a Distância
Instruções de Matrícula
Ao clicar no botão 'Matricular-se', você efetiva a sua matrícula no curso em questão, não
sendo possível o cancelamento da mesma!
Caso não seja o curso que você deseja, clique em 'Sair' (canto superior direito da tela do
seu monitor) para fazer o seu 'logoff' da plataforma; e faça novamente o seu 'login' para se
matricular no curso desejado.
O curso tem início no ato da matrícula.
Para iniciar o curso, é necessário responder a enquete ‘Perfil do estudante’.
Regras para Certificação
Nota mínima: 70 (setenta) pontos na avaliação final.
O estudante terá 2 chances para fazer a avaliação final e obter a pontuação mínima.
Emissão: somente após decorridos 21 (vinte e um) dias da data da matrícula
O certificado será emitido com o período de realização do curso de acordo com os
seguintes critérios:
Se a avaliação final for enviada antes do inscrito ter completado 21 dias de matrícula, o
período descrito no certificado corresponderá ao dia da matrícula e ao 21º dia, contados da data
da matrícula.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Módulo Único - Lei de Acesso à Informação
no Brasil
 Unidade 1 - Informações: Acesso e
Divulgação
 Unidade 2 - Onde Promover a Lei de
Acesso à Informação
 Unidade 3 - Obtendo Acesso à
Informação Pública
 Unidade 4 - Confidencialidade dos
Documentos;

INSCRIÇÃO
https://saberes.senado.leg.br/

 Unidade 5 - Cuidados com a Informação
de Acesso Restrito
 Unidade 6 - Dentro da Regulamentação
da LAI
 Unidade
7
Novidades
em
Regulamentos da LAI
 Unidade 8 - Em Outras Palavras
 Fundamentação Legal: Resolução nº 11,
de 2017, do Senado Federal.
 CNPJ Senado Federal 00.530.279/000115

CONTROLE DE GASTOS PÚBLICOS

CURSO

A ATUAÇÃO DO MP NO CONTROLE DO DEVER DE GASTO MÍNIMO EM SAÚDE
E EDUCAÇÃO
PÚBLICO-ALVO
Integrantes do MPPR e público externo.

OUTRAS INFORMAÇÕES
CERTIFICADOR

CARGA HORÁRIA

Escola Superior do
MPPR

20h (10h/módulo)

OBSERVAÇÃO
Instrutora
Élida Graziane Pinto, procuradora do MPC-SP, doutora em Direito Administrativo e pós-doutora
em Administração.
Prazos - Período para realização: 03 de fevereiro até 15 de junho de 2020.
Formato - Curso online sem tutoria
Turma - 1° semestre / 2020

INSCRIÇÃO
http://ead.mppr.mp.br/enrol/index.php?id=190

CURSO

COMPLIANCE E ACORDO DE LENIÊNCIA
PÚBLICO-ALVO
Integrantes do MPPR e público externo.

OUTRAS INFORMAÇÕES
CERTIFICADOR

CARGA HORÁRIA

Escola Superior do
MPPR

10h

OBSERVAÇÃO
Formato - Curso online sem tutoria
Turma - 2020/1
Prazos - Período para realização: 17/12/2019 a 28/02/2020.
Instrutor
Renee do Ó Souza, Mestre em Direito. Pós-graduado em Direito Constitucional, Direito Processual
Civil, em Direito Civil, Difusos e Coletivos. Promotor de Justiça em Mato Grosso. Membro Auxiliar da
Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público. Autor livros Lei
Anticorrupção Empresarial, Acordo de não persecução penal, Leis Penais Especiais. Professor do
CERS e FESMPMT.

INSCRIÇÃO
http://ead.mppr.mp.br/course/view.php?id=188

CURSO

CONTROLE SOCIAL
Há várias atividades que você pode fazer a partir do seu computador para mobilizar os órgãos
públicos a aumentarem a qualidade e eficiência dos serviços que devem prestar. Fiscalize e
provoque outras pessoas a exercerem sua cidadania para mudar a realidade onde vivem. Seja você
um ponto de disseminação do Controle Social

OUTRAS INFORMAÇÕES
CONTEUDISTA

CERTIFICADOR

CARGA HORÁRIA

DURAÇÃO/
DISPONIBILIDADE

CGU

ENAP

20h

30 dias

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Controle
 Controle da Administração Pública
 Controle sobre a Administração Pública
 Controle Institucional
 Controle Social
 Controle Institucional
 Controle Externo
 Controle Interno
 Órgãos de apoio ao controle

INSCRIÇÃO
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/10

 Controle Social de iniciativa do Ente
Público
 Audiência Pública
 Conferência de Política Pública
 Conselhos Gestores de Política Pública
 Ouvidoria e Lei de Acesso à Informação
 Portal da Transparência
 Controle de iniciativa da sociedade
 Atores do controle social
 Instrumentos criados e utilizados pela
sociedade civil
 Mecanismos de denúncia

FEDERALISMO E FEDERALISMO FISCAL

CURSO

FEDERALISMO E FEDERALISMO FISCAL NO BRASIL
O curso apresenta noções de federalismo e federalismo fiscal no Brasil para uma compreensão
básica do assunto e dos principais tipos de pactos federativos existentes. Este curso compõe a Trilha
de Aprendizagem em Educação Fiscal.

OUTRAS INFORMAÇÕES
CONTEUDISTA

CERTIFICADOR

CARGA HORÁRIA

DURAÇÃO/
DISPONIBILIDADE

STN

ENAP

35h

50 dias

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Federalismo e Federalismo Fiscal
Formas de Estado
Federação
Descentralização política
Federalismo Fiscal
Pacto federativo
 Experiência internacional
 Tipos de Governo
 Estados Unidos
 Alemanha






INSCRIÇÃO
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/118

 Teoria econômica
 Teoria econômica sobre Federalismo e
Federalismo Fiscal
 Modelo ótimo de federalismo
 Modelo ótimo de federalismo fiscal
 O caso brasileiro
 Federalismo no Brasil
 Federalismo Fiscal no Brasil
 Modelo adotado no Brasil
 Principais problemas e desafios

LIBRAS

CURSO

CONHECENDO LIBRAS
É um curso de Libras que objetiva difundir a Língua Brasileira de Sinais, a fim de que todas as
pessoas possam estabelecer uma comunicação básica com todos os usuários da Libras, ou seja, os
surdos, e que consigam aprender essa língua que é considerada oficial no Brasil.
O Brasil é um país que se orgulha de ter tantas diferenças regionais e culturais, mas ainda precisa
evoluir muito para quebrar as barreiras de comunicação e tornar-se uma nação com mais
eficiência na acessibilidade e comunicação inclusiva.

OUTRAS INFORMAÇÕES
CERTIFICADOR
UNÍNTESE

CARGA HORÁRIA
40h

OBSERVAÇÃO
Período para cursar - até 30 dias a contar da data da sua matrícula
Investimento - Gratuito
Certificado digital - Emitido automaticamente pelo cursista (Gratuito).

INSCRIÇÃO
https://ensino.digital/curso/curso-de-libras

