


Prezado(a) servidor(a), 

Diante do levantamento das demandas institucionais de capacitação, constatadas após ampla consulta aos gestores da UFF e suas respectivas 

equipes, realizado no período de fevereiro a abril de 2020, o presente documento apresenta uma curadoria de cursos selecionados na modalidade EAD que 

têm por objetivo suprir os anseios dos servidores por capacitação. Com isso, o resultado apresentado visa a contemplar as necessidades de desenvolvimento 

de equipes, gestores e docentes e, ainda, apresenta cursos com temas transversais que contemplam mais de um público-alvo. 

Com o intuito de atender às variadas demandas institucionais, buscou-se uma gama de instituições que oferecem cursos com múltiplas metodologias, 

conteúdos e didáticas que visam a motivar o servidor a se qualificar buscando aprimoramento profissional e maior satisfação ao concluir com êxito suas tarefas 

na UFF. 

Embora o levantamento realizado tenha por objetivo a elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) para o ano de 2021, acreditamos 

que a divulgação antecipada dos cursos já identificados pode contribuir para  a formação continuada dos servidores que, diante do momento que estamos 

vivendo, apresenta-se como boa estratégia para analisar e reinventar práticas de trabalho e modernizar a instituição como um todo, contribuindo para o 

desenvolvimento de processos de trabalhos eficientes e condizentes com os serviços esperados por toda a sociedade e desenvolvidos pela UFF. 

Por ora, salientamos que os cursos apresentados neste documento abarcam grande parte das demandas levantadas e ressaltamos que alternativas 

estão sendo analisadas para solucionar as demandas que ainda não foram contempladas. Esperamos, ao final da análise, concluir a elaboração do PDP 2021 

e apresentar à comunidade as ações que serão ofertadas para promover o desenvolvimento dos servidores nas competências necessárias à consecução dos 

objetivos institucionais. 

Boa leitura! 

Equipe de Capacitação 

Escola de Gestão Pública em Governança 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (EGGP/PROGEPE) 

  



    

Administração financeira FGV
Fundamentos de Administação 

Financeira

O curso Fundamentos de Administração Financeira apresenta

a você o macroambiente em que se desenvolve as finanças

corporativas, destacando o sistema financeiro e seus diversos

tipos de mercado. Analisa as particularidades das principais

atividades desempenhadas pelas empresas, segundo a

perspectiva tradicional: obter financiamentos, realizar

investimentos e conduzir operações. Observa também o

processo de desenvolvimento da função financeira nas

empresas, necessário para a compreensão de seu escopo.

Não Informada
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/fundamentos-de-administracao-financeira

Atendimento em medicina do trabalho
Universidade Aberta do 

SUS (UNA-SUS)
Homens e a Saúde no trabalho

O objetivo deste curso é oferecer aspectos teóricos e históricos

da saúde do homem trabalhador, relacionando-os com a

legislação brasileira em saúde, com a Política Nacional de

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e discutir os

aspectos mais relevantes relacionados à saúde do homem no

trabalho. O curso visa ampliar o olhar sobre o tema, avançando-

o para além das tradicionais teorias da segurança e higiene

ocupacional, compreendendo a centralidade do trabalho na

vida das pessoas e no desenvolvimento de suas

potencialidades.

30h https://www.unasus.gov.br/cursos/oferta/418515

UFRJ

Capacitação em Biossegurança na 

Pesquisa Científica (A Distância)

* inscrição indisponível no momento

O presente curso alocado no laboratório de virtual de

biossegurança, visa instruir os servidores públicos das esferas

Federal, Estadual e Municipal a respeito das medidas básicas

de segurança e das ações preventivas e corretivas de

acidentes em laboratórios de ensino e pesquisa, unidades de

atendimento básico de saúde, e biotérios de experimentação e

reprodução. A capacitação mediará o conhecimento cognitivo

antes, durante e após o curso em biossegurança na pesquisa

científica e ética na experimentação animal.

 60h
https://profos.pr5.ufrj.br/index.php/cursos/26-capacitacao-em-

biosseguranca-na-pesquisa-cientifica-a-distancia

FIOCRUZ
Biossegurança em foco

* inscrição até o dia 30/12/2020

Aborda conceitos básicos de biossegurança, do ponto de vista

histórico e legal, e Boas Práticas Laboratoriais, com foco na

qualidade, saúde e segurança, e gerenciamento de resíduos.

Trata da classificação de riscos e dos níveis de biossegurança.

Compreende também a identificação dos requisitos básicos da

infraestrutura laboratorial, de acordo com o nível de

biossegurança e o organismo trabalhado.

45h
https://portal.fiocruz.br/noticia/ead-fiocruz-pernambuco-oferece-

curso-de-capacitacao-em-biosseguranca-em-foco

Contabilidade
Escola Virtual.Gov

certificado pela ENAP

Principais Aspectos das Mudanças da 

Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público

O objetivo deste curso é fazer com que você compreenda os

principais aspectos e mudanças na Contabilidade Aplicada ao

Setor Público (CASP), também conhecida 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.

30h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/135

Capacitação de técnicos de laboratório em 

gerenciamento de laboratórios

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO - LND 2021

cursos e capacitações disponíveis divididos por categoria

CAPACITAÇÕES
ordenadas por maior demanda

INSTITUIÇÃO 
que oferece o curso

TÍTULO DO CURSO RESUMO DO CURSO
CARGA 

HORÁRIA
LINK

EQUIPES

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/fundamentos-de-administracao-financeira
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/fundamentos-de-administracao-financeira
https://www.unasus.gov.br/cursos/oferta/418515
https://profos.pr5.ufrj.br/index.php/cursos/26-capacitacao-em-biosseguranca-na-pesquisa-cientifica-a-distancia
https://profos.pr5.ufrj.br/index.php/cursos/26-capacitacao-em-biosseguranca-na-pesquisa-cientifica-a-distancia
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https://www.escolavirtual.gov.br/curso/135


CAPACITAÇÕES
ordenadas por maior demanda

INSTITUIÇÃO 
que oferece o curso

TÍTULO DO CURSO RESUMO DO CURSO
CARGA 

HORÁRIA
LINK

Contabilidade 

(continuação)
Fundação Bradesco Contabilidade Empresarial

Com o objetivo de apresentar noções básicas da contabilidade

empresarial, este curso revela-se útil para diversos

profissionais, como analistas, investidores, administradores e

todo mundo que deseja entender como é feita a contabilidade

e porque ela é tão importante para a gestão de uma empresa,

independentemente do seu tamanho.

18h
https://www.ev.org.br/curso/contabilidade-e-

financas/contabilidade-empresarial?cst=486

Escola Virtual.Gov

certificado pelo TCU
Controles na Administração Pública

Ao final deste curso, espera-se que o participante seja capaz

de aplicar princípios do controle no contexto da gestão pública.

O curso abordará os temas Prestação de Contas, Controles na

Administração Pública, Controle Externo, Controle Interno e

Controle Social. O participante é responsável pelo seu

aprendizado, desenvolvendo-o de maneira autônoma e

automotivacional!

30h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/278

Escola Virtual.Gov

certificado pelo Enap
Auditoria e Controle Para Estatais

O curso tem o objetivo de informar sobre a história da Auditoria

Interna ao longo dos anos, a evolução de seu papel dentro das

organizações, bem como sua forma de trabalho, além de

abordar uma estrutura modelo para o desenvolvimento, a

implementação e a aplicação do controle interno, e a avaliação

de sua eficácia.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/302

Fundação Bradesco Fundamentos do Design Gráfico

Neste curso introdutório, você será apresentado aos conceitos

fundamentais do Design Gráfico, tais como composição de

imagens, produção e tratamento de imagens, teoria das cores

e tipografia.

6h

https://www.ev.org.br/curso/informatica/desenvolvimento-

web/fundamentos-do-design-

grafico?return=/cursos/informatica/desenvolvimento-

web&cst=535

Fundação Bradesco HTML - básico

Este curso foi desenvolvido para auxiliar na criação de

páginas web, por meio do Hyper Text Markup Language – mais

conhecido como HTML.

11h

https://www.ev.org.br/curso/informatica/desenvolvimento-

web/html-basico?return=/cursos/informatica/desenvolvimento-

web&cst=351

Fundação Bradesco HTML - avançado

Dividido em quatro módulos, este curso traz conceitos que

complementam o conteúdo apresentado em nosso curso de

HTML – Básico. 

6h

https://www.google.com/url?q=https://www.ev.org.br/curso/infor

matica/desenvolvimento-web/html-

avancado?return%3D/cursos/informatica/desenvolvimento-

web%26cst%3D352&sa=D&ust=1590557858483000&usg=AF

QjCNH3_7QiAVDXKNoK7_r40knknsSwwQ

Fundação Bradesco Inovando com CSS

Dividido em cinco módulos, este conteúdo lhe proporcionará

conhecimentos básicos na linguagem de formatação

Cascading Style Sheets (CSS). Para isso, apresentamos

exemplos de aplicação e exploramos suas principais

propriedades e atributos, além de oferecer dicas e curiosidades

sobre a evolução HTML/CSS.

26h

https://www.ev.org.br/curso/informatica/desenvolvimento-

web/inovando-com-

css?return=/cursos/informatica/desenvolvimento-web&cst=296

Empreendedorismo Fundação Bradesco Empreendedorismo e Inovação

Neste curso são apresentados conceitos importantes sobre a

postura empreendedora, os processos de inovação e

identificação de oportunidades, além das principais

características de um Plano de Negócios.

12h
https://www.ev.org.br/curso/administracao/fundamentos-da-

administracao/empreendedorismo-e-inovacao?cst=490

Gestão da informação, gestão de 

documentos, armazenamento de dados e 

de documentos digitais

Escola Virtual.Gov

certificado pela ENAP

Gestão da Informação e 

Documentação - Conceitos Básicos 

em Gestão Documental

Esse curso é uma ótima oportunidade para quem deseja

conhecer um pouco mais sobre o universo da Gestão da

Informação e Documentação. O objetivo do curso é disseminar

conhecimentos relacionados à gestão da documentação, tendo

como foco o conceito de gestão documental.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/73

Gestão de eventos
Escola de Governo do 

Estado de São Paulo
Cerimonial, Protocolo e Eventos

Eventos: origem e conceituação de eventos; classificação;

tipos de eventos no setor público. Planejamento e Organização

de Eventos. Estrutura interna x externa; fases do evento;

recursos financeiros. Pontos fundamentais do eventos;

serviços de apoio, estratégias de comunicação; apoio logístico;

checklist. Conceito de cerimonial e protocolo; mestre de

cerimônias; conceito de precedência e seus critérios de

utilização; conceituação de etiqueta e suas regras gerais;

explanação sobre formas de servir e convites.

1h20
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/escoladegoverno/Pagi

nas/Cerimonial.aspx

Design, Escrita criativa e Elaboração de 

website

Controle Interno

https://www.ev.org.br/curso/contabilidade-e-financas/contabilidade-empresarial?cst=486
https://www.ev.org.br/curso/contabilidade-e-financas/contabilidade-empresarial?cst=486
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/278
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/302
https://www.ev.org.br/curso/informatica/desenvolvimento-web/fundamentos-do-design-grafico?return=/cursos/informatica/desenvolvimento-web&cst=535
https://www.ev.org.br/curso/informatica/desenvolvimento-web/fundamentos-do-design-grafico?return=/cursos/informatica/desenvolvimento-web&cst=535
https://www.ev.org.br/curso/informatica/desenvolvimento-web/fundamentos-do-design-grafico?return=/cursos/informatica/desenvolvimento-web&cst=535
https://www.ev.org.br/curso/informatica/desenvolvimento-web/fundamentos-do-design-grafico?return=/cursos/informatica/desenvolvimento-web&cst=535
https://www.ev.org.br/curso/informatica/desenvolvimento-web/html-basico?return=/cursos/informatica/desenvolvimento-web&cst=351
https://www.ev.org.br/curso/informatica/desenvolvimento-web/html-basico?return=/cursos/informatica/desenvolvimento-web&cst=351
https://www.ev.org.br/curso/informatica/desenvolvimento-web/html-basico?return=/cursos/informatica/desenvolvimento-web&cst=351
https://www.ev.org.br/curso/informatica/desenvolvimento-web/inovando-com-css?return=/cursos/informatica/desenvolvimento-web&cst=296
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CAPACITAÇÕES
ordenadas por maior demanda

INSTITUIÇÃO 
que oferece o curso

TÍTULO DO CURSO RESUMO DO CURSO
CARGA 

HORÁRIA
LINK

Gestão de risco, de recursos, de patrimônio, 

de almoxarifado e controle institucional

Escola Virtual.Gov

certificado pela ENAP

Gestão de Riscos em Processos de 

Trabalho (segundo o Coso)

No contexto governamental, os riscos podem ter impactos de

grande escala. A capacidade de antevê-los, de identificá-los,

de analisá-los e de elaborar um planejamento de respostas

contundente, depende significativamente da percepção das

pessoas, que precisam desenvolver um olhar aguçado sobre o

contexto ou realidade em que se inserem. Pensando nisso, o

curso tem como objetivo capacitar pessoas para aplicar as

noções de gestão de riscos no contexto do setor público.

Atenção, este curso é o novo nome do antigo "Gestão de

Riscos no Setor Público".

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/300

Gestão orçamentária e financeira
Escola Virtual.Gov

certificado pela TCU
Gestão Orçamentária e Financeira

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.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/257

Marketing digital Sebrae

Marketing Digital para o 

Empreendedor

No curso Marketing digital para o empreendedor, você

aprenderá porque é importante monitorar os resultados das

suas ações, com o uso das métricas, e descobrirá as várias

etapas dessa metodologia. Saberá, ainda, como melhorar a

gestão e a integração dos times de marketing e vendas e como

dar o próximo passo, elaborando o seu próprio departamento

de marketing digital.

2h

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/mar

keting-digital-para-o-

empreendedor,f870b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aR

CRD

Escola Virtual.Gov

certificado pela ENAP
Gestão em Ouvidoria

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.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/119

Escola Virtual.Gov

certificado pela ENAP

Resolução de Conflitos Aplicada ao 

Contexto das Ouvidorias

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.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/120

Participação administrativa em reuniões, 

coordenações de monitorias e grupos de 

trabalho

Instituto Legislativo 

Brasileito - Senado 

Federal

Desenvolvimento de Equipes

Administrando o tempo e a organização do trabalho;

Praticando boa comunicação interpessoal; Realizando reuniões

de trabalho produtivas; Lidando com conflitos e feedback.

Empregando técnicas de negociação com ganhos mútuos.

10h https://saberes.senado.leg.br/course/view.php?id=1610

Planejamento e Custos
Escola de Contas e 

Gestão doTCE-RJ

Curso Básico de Planejamento e 

Orçamento Públicos

Desenvolver o conhecimento mínimo à construção, execução

e avaliação de planos e orçamentos públicos, de forma a

potencializar o uso de instrumentos fundamentais para o

desenvolvimento de uma gestão pública eficiente.

30h https://www.tce.rj.gov.br/web/ecg/curso-especifico

Saúde
Escola de Contas e 

Gestão doTCE-RJ
Introdução à Política de Saúde

Compreender a organização do sistema de saúde no Brasil e a

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo por base a

legislação estruturante e a vigente, bem como exemplos de

sua aplicação no estado do Rio de Janeiro e em seus

municípios.

30h https://www.tce.rj.gov.br/web/ecg/curso-especifico

Ouvidoria

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/300
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/257
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/marketing-digital-para-o-empreendedor,f870b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/marketing-digital-para-o-empreendedor,f870b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/marketing-digital-para-o-empreendedor,f870b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/marketing-digital-para-o-empreendedor,f870b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/119
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/120
https://saberes.senado.leg.br/course/view.php?id=1610
https://www.tce.rj.gov.br/web/ecg/curso-especifico
https://www.tce.rj.gov.br/web/ecg/curso-especifico


CAPACITAÇÕES
ordenadas por maior demanda

INSTITUIÇÃO 
que oferece o curso

TÍTULO DO CURSO RESUMO DO CURSO
CARGA 

HORÁRIA
LINK

Saúde

(continuação)

Universidade Aberta do 

SUS (UNA-SUS)

Cursos que abordam temas na área 

da saúde

Os cursos da UNA-SUS são totalmente gratuitos, ofertados à

distância e possuem enfoque prático, baseado na rotina dos

profissionais de saúde e em suas reais necessidades. Com a

UNA-SUS, os profissionais da saúde podem ser certificados

em diversos níveis e modalidades. A gama de ofertas inclui

cursos abertos online, de extensão, aperfeiçoamento,

especialização e mestrados profissionais, que abordam os

mais diversos temas na área da saúde, desde assuntos

específicos como diagnóstico e tratamento de doenças, além

de temáticas mais abrangentes como gestão e políticas

públicas em saúde.

N/A www.unasus.gov.br/cursos

Escola de Contas e 

Gestão doTCE-RJ

Redação na administração pública: 

elaboração de textos oficiais 

Ampliar a capacidade dos servidores públicos de produzir

textos técnicos, de forma clara, precisa e adequada à

modalidade culta da língua portuguesa.

42h https://www.tce.rj.gov.br/web/ecg/curso-especifico

Fundação Bradesco Atendimento ao Público

O objetivo deste curso é apresentar noções de atendimento,

suas diferentes formas e técnicas, e, principalmente, o que é

preciso fazer para que uma pessoa se sinta bem atendida. 

10h
https://www.ev.org.br/curso/desenvolvimento-pessoal-e-

profissional/atendimento-ao-publico?cst=347

Escola Virtual.Gov

certificado pelo TCU

Sustentabilidade na Administração 

Pública

Neste curso você aprenderá o que é um Plano de Logística

Sustentável; conhecerá a fundamentação legal para a

implantação das Compras Públicas Sustentáveis no Brasil e,

ao final do curso, os servidores serão capazes de implementar

e disseminar boas práticas de sustentabilidade nos órgãos

públicos.

28h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/254

Fundação Bradesco
Responsabilidade Social e 

Sustentabilidade

Quem vive no século XXI, certamente, já ouviu termos como

“sustentabilidade”, “desenvolvimento sustentável” e

“responsabilidade social”. Mas será que sempre foi assim?

Será que os grupos humanos sempre se preocuparam com o

uso racional dos recursos naturais?

8h

https://www.ev.org.br/curso/desenvolvimento-pessoal-e-

profissional/responsabilidade-social-e-

sustentabilidade?return=/cursos/desenvolvimento-pessoal-e-

profissional&cst=493

Escola Virtual.Gov

certificado pelo  Enap
Introdução à Gestão de Projetos

A capacitação tem como referência o Guia PMBOK 5° Edição,

publicado pelo instituto PMI - Project Management Institute

(2013), que reúne as melhores práticas na área de

gerenciamento de projetos, com base em experiências de

empresas de diferentes segmentos, públicas ou privadas, bem

como apresentar outros métodos elaborados pela

Administração Pública.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/104

Escola Virtual.Gov

certificado pelo  Enap

Siconv para Convenentes 1 - Visão 

Geral

Este curso é o primeiro de um total de 5 cursos (todos

disponíveis na Escola Virtual) que abarcam os processos de

gestão de convênios e parcerias diversas com a Administração

Pública. Foi desenvolvido com foco em servidoras e servidores

vinculados à Administração Pública das esferas de governo

estadual, municipal e do Distrito Federal, e que sejam

responsáveis pela execução de transferências voluntárias. O

curso também foi desenvolvido com foco em membros de

entidades privadas sem fins lucrativos que firmem parcerias

com o Governo Federal por meio de transferências voluntárias. 

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/57

Escola Virtual.Gov

certificado pelo  Enap

Curso Básico de Licitações - 

Enfrentando (e vencendo) tabus

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.

60h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/186

Secretariado

Sustentabilidade, gestão e fiscalização de 

projetos, de compras, de convênios e de 

contratos

http://www.unasus.gov.br/cursos
https://www.tce.rj.gov.br/web/ecg/curso-especifico
https://www.ev.org.br/curso/desenvolvimento-pessoal-e-profissional/atendimento-ao-publico?cst=347
https://www.ev.org.br/curso/desenvolvimento-pessoal-e-profissional/atendimento-ao-publico?cst=347
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/254
https://www.ev.org.br/curso/desenvolvimento-pessoal-e-profissional/responsabilidade-social-e-sustentabilidade?return=/cursos/desenvolvimento-pessoal-e-profissional&cst=493
https://www.ev.org.br/curso/desenvolvimento-pessoal-e-profissional/responsabilidade-social-e-sustentabilidade?return=/cursos/desenvolvimento-pessoal-e-profissional&cst=493
https://www.ev.org.br/curso/desenvolvimento-pessoal-e-profissional/responsabilidade-social-e-sustentabilidade?return=/cursos/desenvolvimento-pessoal-e-profissional&cst=493
https://www.ev.org.br/curso/desenvolvimento-pessoal-e-profissional/responsabilidade-social-e-sustentabilidade?return=/cursos/desenvolvimento-pessoal-e-profissional&cst=493
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/104
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/57
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/186
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TÍTULO DO CURSO RESUMO DO CURSO
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Sustentabilidade, gestão e fiscalização de 

projetos, de compras, de convênios e de 

contratos

(continuação)

Escola Virtual.Gov

certificado pelo  Enap

Gestão e Fiscalização de Contratos 

Administrativos
* inscrição indisponível no momento

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, define contratos

administrativos como ajustes entre órgãos/entidades da

Administração Pública e particulares, em que há um acordo de

vontades para a formação de vínculo e estipulação de

obrigações recíprocas. Os contratos dessa natureza devem

estabelecer, com clareza, os direitos, obrigações e

responsabilidades de cada parte, em conformidade com a

licitação a que se vinculam. Neste curso, você obterá os

conhecimentos necessários para controlar, acompanhar e

fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelas

partes em um contrato administrativo.primorar seus

conhecimentos, aperfeiçoando sua atuação profissional.

Não 

Informada
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/25

Transparência e Controle Social
Escola Virtual.Gov

certificado pela ENAP

Controles Institucional e Social dos 

Gastos Públicos

O curso apresenta noções de controle institucional e social no

Brasil para uma compreensão básica sobre a importância da

qualidade do gasto, do uso eficiente dos recursos públicos e da

participação social. Este curso compõe a Trilha de

Aprendizagem em Educação Fiscal.

30h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/12

Ampliação de colaborações científicas 

nacionais e internacionais
FIOCRUZ O que é Ciência Aberta?

Este microcurso é parte integrante da primeira série da

Formação Modular em Ciência Aberta, dividida em três cursos.

O primeiro , “O que é Ciência Aberta?”, disponível para

imediata inscrição, foi elaborado por especialistas da

Universidade do Minho (Portugal), responsáveis pelo

desenvolvimento do Programa Foster (Fostering the practical

implementation of Open Science in Horizon 2020 and beyond)

da União Europeia, e da Fiocruz. A Fiocruz consolida seu

compromisso com a democratização do conhecimento e do

acesso à informação científica ao apresentar este Programa de

Formação Modular, cujo objetivo é fomentar a cultura da

Ciência Aberta em seus diferentes âmbitos.

10h 

cada 

microcurso

https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/mod_hotsite/cie

ncia-aberta

https://mooc.campusvirtual.fiocruz.br/rea/ciencia-aberta/

Atuação em conselhos e colegiados
Escola Virtual.Gov

certificado pela ENAP

Gestão de Conselhos de Direitos 

Humanos

O curso tem o objetivo de fornecer suporte a membros de

colegiados e suas equipes de apoio técnico para execução das

suas atividades institucionais. O conteúdo parte de uma

revisão teórica do conceito de democracia e segue para uma

abordagem mais técnica dos assuntos referentes à vida prática

dos conselhos, apresentando instrumentos que podem ser

utilizados em situações concretas. Este curso é obrigatório

para todas as trilhas que compõem o Programa de Formação

de Conselheiros, tendo como pré-requisito o Curso Cidadania e

Direitos Humanos, também disponível na Escola Virtual de

Governo.

40h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/145

Autoconhecimento Fundação Bradesco Postura e Imagem Profissional

O curso foi desenvolvido com o objetivo de mostrar a

importância de uma postura e imagem profissionais

apropriadas como fator de diferenciação no mercado de

trabalho. São três capítulos que passam por diversos temas,

entre eles, a importância da comunicação – seja ela oral,

escrita ou não verbal –, competências socioemocionais, além

de dicas para falar em público com tranquilidade e

desenvoltura. 

10h
https://www.ev.org.br/curso/desenvolvimento-pessoal-e-

profissional/postura-e-imagem-profissional?cst=409

GESTORES

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/25
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/12
https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/mod_hotsite/ciencia-aberta
https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/mod_hotsite/ciencia-aberta
https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/mod_hotsite/ciencia-aberta
https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/mod_hotsite/ciencia-aberta
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/145
https://www.ev.org.br/curso/desenvolvimento-pessoal-e-profissional/postura-e-imagem-profissional?cst=409
https://www.ev.org.br/curso/desenvolvimento-pessoal-e-profissional/postura-e-imagem-profissional?cst=409
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Autoconhecimento

(continuação)

Escola Virtual.Gov

certificado pela ENAP
Gestão Pessoal - Base da Liderança

A base da gestão pessoal é o autoconhecimento. O curso,

nessa concepção, permite aos estudantes refletir sobre suas

virtudes, forças de caráter, valores pessoais, motivadores

intrínsecos de trabalho e perfil comportamental. A reflexão

possibilita aos estudantes organizar estratégias de melhoria em

sua vida laboral e em sua vida pessoal, por meio de

instrumentos que serão disponibilizados ao longo do curso.

Nesse sentido, o curso será de extrema importância para os

profissionais que desejam obter um estado consciente em

relação aos meios viáveis de se conseguir alcançar um

determinado objetivo.

50h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/163

Cidadania e direitos
Escola Virtual.Gov

certificado pela ENAP
Cidadania e Direitos Humanos

O curso busca contribuir para uma formação básica em direitos

humanos e cidadania, proporcionando treinamento e

ambientação em temas introdutórios de direitos humanos e

convergindo para conselhos de políticas públicas. Os conceitos

básicos desse campo são discutidos com referências

constantes às instituições participativas e às interfaces

socioestatais. 

30h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/134

Exercício do serviço público com 

responsabilidade e garantia do interesse 

público

Escola Virtual.Gov

certificado pela ENAP
Ética e Serviço Público

Neste curso, serão apresentados os principais fundamentos de

ética e suas relações com os desafios enfrentados pelo setor

público. A conduta das pessoas interfere no funcionamento das

organizações e traz impactos para a sociedade. Por essa

razão, o desenvolvimento da consciência ética é fundamental

para garantir o respeito ao interesse público, à cidadania, ao

estado de direito e à democracia. A proposta central do curso é

capacitar as pessoas para que tenham conduta ética ao

oferecerem e utilizarem serviços públicos.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/4

Gestão de convênios
Escola Virtual.Gov

certificado pelo  Enap

Siconv para Convenentes 1 - Visão 

Geral

Este curso é o primeiro de um total de 5 cursos (todos

disponíveis na Escola Virtual) que abarcam os processos de

gestão de convênios e parcerias diversas com a Administração

Pública. Foi desenvolvido com foco em servidoras e servidores

vinculados à Administração Pública das esferas de governo

estadual, municipal e do Distrito Federal, e que sejam

responsáveis pela execução de transferências voluntárias. O

curso também foi desenvolvido com foco em membros de

entidades privadas sem fins lucrativos que firmem parcerias

com o Governo Federal por meio de transferências voluntárias. 

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/57

Escola Virtual.Gov

certificado pela ENAP
Gestão Pessoal - Base da Liderança

O curso foi desenvolvido com foco em gestoras e gestores que

atuem no setor público e tenham interesse em ferramentas de

mentoria para liderança. Qualquer pessoa pode realizar o

curso.

50h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/163

ENAP Liderança como Essência da Gestão

O papel do líder dentro das organizações é capaz de fazer a

diferença no que se refere a efetividade dos processos de

trabalhos e entregas pretendidas.

21h https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/871/

Escola Virtual.Gov

certificado pela ENAP

A Liderança Pública em Tempos de 

Crise

Em cenários de graves crises mundiais, nossos olhares se

voltam para as lideranças. Pensando nisso, o CLP – Liderança

Pública e a ENAP prepararam este curso para apresentar a um

passo a passo de como liderar em tempos de crise. O

conteúdo tem uso prático para que lideranças consigam

navegar pela crise, servindo como um repositório de apoio e

suporte para o enfrentamento da instabilidade ocasionada pelo

coronavírus.

10h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/299

Liderança, visão sistêmica e tomada de 

decisão eficaz

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/163
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/134
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/4
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/57
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/163
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/871/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/299
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TÍTULO DO CURSO RESUMO DO CURSO
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Procedimentos de patrimônio
Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Fiscalização na Gestão do Patrimônio 

da União

Você conhece os diferentes tipos de bens imóveis da União e

como eles são fiscalizados? E as modernas tecnologias

utilizadas para a supervisão desses imóveis? Aos interessados

no tema, esta é uma ótima oportunidade de ampliar seus

conhecimentos tanto sobre as infrações contra o patrimônio da

União e suas respectivas sanções, quanto sobre o uso das

geotecnologias na fiscalização desses imóveis.

N/A https://www.escolavirtual.gov.br/curso/242

Escola Virtual.Gov

certificado pela ENAP

Gestão da Informação e 

Documentação - Conceitos Básicos 

em Gestão Documental

O curso foi desenvolvido com foco em servidoras e servidores

que tenham vínculo com a Administração Pública de todas as

esferas de governo e atuem em procedimentos arquivísticos.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/73 

Escola Virtual.Gov

certificado pela ENAP

Sistema Eletrônico de Informações - 

SEI! USAR

Este curso apresenta as principais funcionalidades do Sistema

Eletrônico de Informações (SEI), utilizado na Administração

Pública federal para aprimorar a gestão documental e facilitar o

acesso de servidores e cidadãos às informações institucionais,

propiciando celeridade, segurança e economicidade. O objetivo

do curso é capacitar as pessoas que atuam na gestão de

documentos para utilizar o SEI e usufruir dos seus benefícios

no dia a dia de trabalho.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/74/

Coordenação de EAD ENAP
Noções Básicas para Coordenar 

Cursos On-line

Este curso apresenta como utilizar ferramentas para a

execução de atividades de Coordenação e oferta de cursos on-

line. Uma oportunidade para desenvolver competências para

atuar como Coordenador Pedagógico em EaD. Os conteúdos

dos módulos são fundamentados em conceitos e concepções

específicas da modalidade de Educação a Distância. 

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/198/

Desenho Instrucional ENAP Desenho Instrucional

Ótima oportunidade para que as pessoas envolvidas em

processos de capacitação e formação no serviço público

conheçam as características do processo de ensino-

aprendizagem de adultos, os fundamentos do mapeamento de

necessidades e as fases que compõem a modelagem de

cursos e sua execução. O curso adota como base o modelo

sistêmico Desenho de Sistema Instrucional, também conhecido

como ADDIE.

30h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/250/ 

Didática ENAP
Didática para Facilitação de Aulas 

Remotas 

Curso voltado para preparar servidores públicos na aplicação

de métodos e procedimentos didáticos em cursos de

capacitação transmitidos remotamente.

35h https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/906/?area=23

EGGP
Introdução à educação a distância e 

produção de conteúdo didático

Introdução aos conceitos básicos da EaD.
- http://capacitacaodcquff.blogspot.com/ 

PROIAC
Oficina Potencializando o Aprendizado 

usando o Classroom

O curso sobre o Google Classroom, aborda as questões

referentes às possibilidades pedagógicas no precosso de

ensino e aprendizagem dessa nova ferramenta instituional da

UFF.

20h http://www.proiac.uff.br/content/agenda-de-oficinas-e-eventos 

ENAP
Formação de Conteudistas para 

Cursos Virtuais 

O curso trabalha habilidades para que você possa atuar como

conteudista de cursos virtuais. Este Módulo 1 apresenta uma

visão panorâmica acerca das etapas de produção de um curso

online e destaca a função do conteudista nesse processo. O

Módulo II, em breve, instruirá sobre como definir os objetivos

de aprendizagem de um curso, elemento central para a

seleção e confecção dos conteúdos pedagógicos.

5h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/240

EaD

DOCENTES

Procedimentos de protocolo

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/242
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/73
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/74/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/198/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/250/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/906/?area=23
http://capacitacaodcquff.blogspot.com/
http://www.proiac.uff.br/content/agenda-de-oficinas-e-eventos
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/240
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ordenadas por maior demanda
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CEAD/UFF Ensino com Moodle

É um curso gratuito, autoinstrucional, com base no Learn

Moodle. Ele é dirigido para que quer usar o Ambiente Virtual de

Aprendizagem (AVA) para o ensino. Este curso pode lhe

inspirar a melhores práticas para o processo ensino-

aprendizagem-avaliação centrado no(a) aluno(a).

- http://www.cead.uff.br/moocs/enrol/index.php?id=10

Google Educador Nível 1

Treinamento básico oferecido e certificado pelo Google for

Education com o objetivo de preparar o docente para integrar o

Google às suas aulas. 

- https://teachercenter.withgoogle.com/fundamentals/preview

Fundação Lemann

Foreducation

Fundamentos do Google para o 

Ensino

Este curso é oferecido pelo Google em parceria com a

Fundação Lemann e a Foreducation, e tem como objetivo

apresentar a educadores possibilidades de uso das tecnologias

do Google para aumentar a eficiência, a inovação e a

personalização do ensino. 

19h
https://coursera.org/share/76e91be0b95073ae3b3f5220f7fd429

0

Colégio Pedro II Introdução ao Moodle

Curso oferecido a distância, sem tutoria, com o objetivo de

discutir e analisar o Moodle como ambiente virtual de

aprendizagem em EAD, permitindo ao aluno conhecer e

explorar as ferramentas oferecidas pela plataforma Moodle

para o design, publicação e administração de cursos em

ambientes virtuais de aprendizagem, abordando conceitos

básicos de design educacional/instrucional.

20h http://www.cp2.g12.br/component/content/article.html?id=10090

Colégio Pedro II
H5P - Atividades interativas em 

ambientes virtuais

O curso busca apresentar recursos para a criação de

atividades interativas para o Moodle, Google Classroom,

Edmodo ou qualquer outro ambiente virtual de aprendizagem.

São 43 atividades diferentes, tais como jogos digitais,

questionários, vídeos, apresentações visuais, flashcard,

timeline e muitas outras. O curso é destinado a licenciandos,

pedagogos e professores que desejam produzir materiais

pedagógicos digitais para a educação. 

20h
http://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/225-noticias/10110-

cpii-oferece-curso-online-h5p.html

Instituto federal do 

Espírito Santo - 

CEFOR

Curso Moodle para Educadores

Trata-se de um curso aberto (MOOC) que tem por objetivo

proporcionar o conhecimento básico necessário aos

professores para a edição de salas virtuais para cursos e

disciplinas na modalidade à distância ou para apoio à

modalidade presencial, inclusive para apoio à ações de

extensão e projetos de pesquisa. O cursista aprende a

gerenciar uma sala no Ambiente Virtual Moodle (versão 3.1)

disponibilizando conteúdo e criando atividades de forma

adequada aos seus objetivos de aprendizagem e utilizando as

principais formas de acompanhamento e avaliação disponíveis.

60h
https://cefor.ifes.edu.br/index.php/noticias/17141-curso-moodle-

para-educadores

Educação Inclusiva ENAP
Língua Brasileira de Sinais (Libras) - 

básico (transmissão online)

Trata-se de um curso adaptado para transmissão remota,

oferecido em turma piloto, com o suporte dos recursos Zoom

(aulas síncronas) e Google Classroom (aulas assíncronas). 

48h https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/920/?area=23

História da Educação EGGP

Educação Superior em Perspectiva: 

um panorama geral do sistema de 

educação superior no Brasil

Tem por finalidade contribuir para o amadurecimento das

reflexões da comunidade universitária e profissionais do campo

da educação acerca do ensino superior.

- http://capacitacaodcquff.blogspot.com/ 

Métodos Ativos PROAIC Métodos Ativos
Apresentação de dos Métodos Ativos de ensino existentes

voltados para o Ensino Superior.
- http://www.proiac.uff.br/ 

Oficinas PROIAC ( Primeiro semestre e 

segundo semestre)
PROAIC Oficina de Desenvolvimento Docente 

Oficinas propostas para trabalhar questões pedagógicas

referentes ao Ensino Superior tais como didática, avaliação e

currículo.

40h http://www.proiac.uff.br/ 

EaD

(continuação)

http://www.cead.uff.br/moocs/enrol/index.php?id=10
https://teachercenter.withgoogle.com/fundamentals/preview
https://coursera.org/share/76e91be0b95073ae3b3f5220f7fd4290
https://coursera.org/share/76e91be0b95073ae3b3f5220f7fd4290
http://www.cp2.g12.br/component/content/article.html?id=10090
http://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/225-noticias/10110-cpii-oferece-curso-online-h5p.html
http://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/225-noticias/10110-cpii-oferece-curso-online-h5p.html
https://cefor.ifes.edu.br/index.php/noticias/17141-curso-moodle-para-educadores
https://cefor.ifes.edu.br/index.php/noticias/17141-curso-moodle-para-educadores
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/920/?area=23
http://capacitacaodcquff.blogspot.com/
http://www.proiac.uff.br/
http://www.proiac.uff.br/
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Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP
Introdução à Libras

Aprenda a utilizar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e

garanta o atendimento e o tratamento adequado às pessoas

com deficiência auditiva. A Lei nº 10.436/2002 legitima a Libras

como idioma advindo das Comunidades Surdas Brasileiras e

obriga o poder público em geral a adotar formas

institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão dessa língua

como meio de comunicação.

60h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/11

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Acessibilidade em espaços de uso 

público no Brasil

O curso tem como foco a identificação dos problemas

enfrentados por pessoas com diversos tipos de deficiências e

as dificuldades para atingir a inclusão social; o papel que

desempenham; os diversos tipos de legislação; as condições

de acessibilidade dos ambientes; e, a atuação profissional dos

responsáveis pela avaliação da acessibilidade dos espaços

dentro de uma metodologia de Desenho Universal.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/275

Instituto Legislativo 

Brasileiro
Lei de acesso à informação

O curso visa capacitar os agentes públicos de órgãos da

administração direta e indireta para atendimento das novas

obrigações e diretrizes trazidas pela Lei 12.527/2011 que trata

sobre o direito de acesso à informação

12h https://saberes.senado.leg.br/course/view.php?id=1626

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP
Acesso à Informação

O curso demonstra as bases normativas, conceituais e

operacionais que podem ser utilizadas na aplicação da Lei de

Acesso à Informação (LAI), oferecendo subsídios aos cidadãos

e à administração pública em geral para a realização

consciente e eficiente de atos relacionados a essa área

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/76

Atendimento ao público especial e 

relacionamento interpessoal entre docentes, 

alunos e técnicos-administrativos

Faculdades da Indústria - 

IEL

Relacionamento Interpessoal no 

Ambiente de Trabalho

Refletir sobre a importância das relações interpessoais,

visando um ambiente de trabalho saudável.
12h

https://www.faculdadesdaindustria.org.br/ielgratuito/relacioname

nto-interpessoal-no-ambiente-de-trabalho-18-37710-

433799.shtml

Escola Virtual.Gov 

certificado pelo TCU
Controles na Administração Pública

Ao final deste curso, espera-se que o participante seja capaz

de aplicar princípios do controle no contexto da gestão pública.

O curso abordará os temas Prestação de Contas, Controles na

Administração Pública, Controle Externo, Controle Interno e

Controle Social. O participante é responsável pelo seu

aprendizado, desenvolvendo-o de maneira autônoma e

automotivacional!

30h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/278

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP
Auditoria e Controle Para Estatais

O curso tem o objetivo de informar sobre a história da Auditoria

Interna ao longo dos anos, a evolução de seu papel dentro das

organizações, bem como sua forma de trabalho, além de

abordar uma estrutura modelo para o desenvolvimento, a

implementação e a aplicação do controle interno, e a avaliação

de sua eficácia.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/302

Instituto Legislativo 

Brasileiro
Introdução ao controle interno

História do desenvolvimento do controle; normas

constitucionais referentes a controles administrativos internos e

externos; Normas e leis específicas de controle interno

administrativo

40h https://saberes.senado.leg.br/course/view.php?id=1622

Banco de dados
Escola Virtual da 

Fundação Bradesco

Administrando Banco de Dados; 

Implementanto Banco de Dados; 

Modelagem de dados

Os cursos estão agrupados em roteiros de estudo por temas

específicos. Ao selecionar o tema Banco de Dados o estudante

poderá escolher o curso que melhor atende às suas

necessidades de desenvolvimento. Cada curso possui carga

horária específica e poderá ser cursado individualmente.

N/A https://www.ev.org.br/Cursos/informatica

TRANSVERSAIS: gestores, equipes e docentes

Acesso à informação 

Auditoria e Controles na Administração 

Pública

Acessibilidade e Libras

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/11
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https://www.escolavirtual.gov.br/curso/76
https://www.faculdadesdaindustria.org.br/ielgratuito/relacionamento-interpessoal-no-ambiente-de-trabalho-18-37710-433799.shtml
https://www.faculdadesdaindustria.org.br/ielgratuito/relacionamento-interpessoal-no-ambiente-de-trabalho-18-37710-433799.shtml
https://www.faculdadesdaindustria.org.br/ielgratuito/relacionamento-interpessoal-no-ambiente-de-trabalho-18-37710-433799.shtml
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CAPACITAÇÕES
ordenadas por maior demanda

INSTITUIÇÃO 
que oferece o curso

TÍTULO DO CURSO RESUMO DO CURSO
CARGA 

HORÁRIA
LINK

Banco de dados

(continuação)

Instituto Tim de 

Tecnologia

Introdução ao uso de banco de dados 

e SQL

Este é um curso para quem quer se familiarizar com os

conceitos básicos e algumas das teorias do universo dos

bancos de dados (BD). Os bancos de dados são fundamentais

no desenvolvimento de diversos tipos de softwares, inclusive

aplicações Web. Aqui trabalharemos com uma das

ferramentas mais conhecidas da área: o MySQL. Veremos

também como projetar um banco de dados relacional, o

ambiente cliente-servidor, a linguagem SQL e seus principais

comandos, tipos de dados, índices, relacionamento entre

tabelas, utilização de sub-consultas, introdução a alguns

recursos avançados, transações, visões, procedimentos

armazenados, gatilhos e outras funções definidas pelo usuário.

40h https://cursos.timtec.com.br/courses

Boas práticas para segurança na internet
Escola Virtual.Gov 

certificado pelo TCU

Mundo Conectado – Manual de 

Sobrevivência

Desenvolvido com foco na necessidade de conhecer tipo de

conexão entre ferramentas, mecanismos de informação e

recursos tecnológicos que são parte do cotidiano no âmbito

pessoal e profissional. Traz dicas de boas práticas de

segurança contra crimes virtuais, com medidas de prevenção a

incidentes de segurança da informação, tanto em casa como

no ambiente de trabalho.

10h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/252

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Elaboração de Plano de Dados 

Abertos

Aprenda a elaborar o Plano de Dados Abertos (PDA),

documento que orienta as ações de implementação e

promoção de abertura de dados de sua instituição. Essa é uma

forma de contribuir com o aumento da disseminação de dados

e informações para a sociedade, além de melhorar a qualidade

dos dados disponibilizados.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/75   

Universidade de 

Tecnologia de Delft 

certificado pela ENAP

Governo Aberto

O curso explora os fundamentos e objetivos do Governo

Aberto e examina os desenvolvimentos atuais, incluindo a

abertura e reutilização de dados governamentais, como a

divulgação de dados pelos governos dos Estados Unidos e da

Europa.

40h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/140

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Administração de Serviços na Nuvem 

de Governo

Com foco na necessidade de capacitar servidores do Poder

Executivo federal em atendimento ao Programa de

Desenvolvimento de Capacidades para Transformação Digital

no Poder Executivo Federal (Capacita Gov.br), o curso foi

desenvolvido pela Enap, em parceria com a Secretaria de

governo Digital do Ministério da Economia em 2019.

30h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/259

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP
Governança de Dados

Em tempo de economia digital, onde o volume de dados

produzidos é imenso, as instituições precisam lidar com este

cenário a fim de disponibilizar a informação correta em tempo

hábil para a tomada de decisões. A boa governança de dados

é o caminho para superar este desafio! Inscreva-se e conheça

os fundamentos relacionados à importância da governança de

dados especialmente na Administração Pública Federal.

30h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/270

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Por um serviço público mais digital, 

conectado, aberto e transparente

Percebe necessidade de atualizar conhecimento em um

mundo cada vez mais digital e conectado? A transparência de

informações está cada vez mais necessária no seu cotidiano?

Este programa é composto por sete cursos que podem ser

concluídos individualmente ao longo de 365 dias e engloba

assuntos que estão em evidência no cotidiano e nos desafios

organizacionais: acesso a dados, inserção de novas

tecnologias e soluções tecnológicas para apoiar as entregas

aliando: resultados, agilidade e valor agregado. O conjunto de

competências desenvolvidas está relacionado com a

preparação da atuação nesse contexto de dados abertos,

transparência e adaptabilidade a novas tecnologias.

130h https://www.escolavirtual.gov.br/programa/13

Computação em nuvem e governança de 

dados

https://cursos.timtec.com.br/courses
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/252
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/75
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/140
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/259
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/270
https://www.escolavirtual.gov.br/programa/13


CAPACITAÇÕES
ordenadas por maior demanda

INSTITUIÇÃO 
que oferece o curso

TÍTULO DO CURSO RESUMO DO CURSO
CARGA 

HORÁRIA
LINK

Comunicação Fundação Bradesco Comunicação Empresarial

O processo de comunicação nas organizações é importante

para a imagem dela perante funcionários, fornecedores,

clientes, órgãos governamentais e a sociedade como um todo.

Todo profissional, em algum momento, será solicitado a se

expressar e terá de "vender" suas ideias, seja redigindo um

texto ou elaborando uma apresentação, pessoalmente ou à

distância. É preciso estar preparado. Dentro deste contexto,

este curso tem como objetivo mostrar a você a importância de

desenvolver a capacidade de se comunicar bem tanto na

forma escrita quanto na forma oral, como fator de diferenciação

no mercado de trabalho.

12h

ttps://www.ev.org.br/curso/desenvolvimento-pessoal-e-

profissional/comunicacao-

empresarial?return=/cursos/desenvolvimento-pessoal-e-

profissional

Comunicação Eficaz

Escola Nacional de 

Administração Pública - 

ENAP

A arte de se expressar com clareza 

O curso terá como objetivo desenvolver nos alunos a

comunicação com clareza em habilidades-chave como

empatia, auto-crítica, visão do todo e abertura para a diferença.

8h https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/953/?area=3

Comunicação; Comunicação interpessoal; 

Comunicação institucional; Ferramentas de 

comunicação

Faculdades da Indústria - 

IEL
Redação para Ambiente de Trabalho

Conhecer os principais tipos de textos utilizados no ambiente

empresarial e aprender a particularidade de cada redação e o

contexto de utilização.

8h
https://www.faculdadesdaindustria.org.br/ielgratuito/redacao-

para-ambiente-de-trabalho-18-37710-433802.shtml

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Noções Introdutórias de Licitação e 

Contratos Administrativos

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.

30h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/136 

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Gestão e Fiscalização de Contratos 

Administrativos

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, define contratos

administrativos como ajustes entre órgãos/entidades da

Administração Pública e particulares, em que há um acordo de

vontades para a formação de vínculo e estipulação de

obrigações recíprocas. Os contratos dessa natureza devem

estabelecer, com clareza, os direitos, obrigações e

responsabilidades de cada parte, em conformidade com a

licitação a que se vinculam. Neste curso, você obterá os

conhecimentos necessários para controlar, acompanhar e

fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelas

partes em um contrato administrativo.

N/A https://www.escolavirtual.gov.br/curso/25

Instituto Legislativo 

Brasileiro
Licitação e contratos administrativos

Proporcionar o conhecimento da legislação concernente a

licitações e contratos administrativos no setor público.
60h

https://saberes.senado.leg.br/course/search.php?search=admi

nistrativos

Escola Virtual da 

Fundação Bradesco
Desenvolvimento de sistemas

Os cursos estão agrupados em roteiros de estudo por temas

específicos. Ao selecionar o tema Desenvolvimento de

Sistemas o estudante poderá escolher o curso que melhor

atende às suas necessidades de desenvolvimento. Cada curso

possui carga horária específica e poderá ser cursado

individualmente.

N/A https://www.ev.org.br/Cursos/informatica

Instituto Tim de 

Tecnologia
Arquitetura da informação

Os cursos disponíveis estão relacionados a temas ligados à

Tecnologia da Informação e Comunicação. Abordam conceitos

introdutórios relacionando ao desenvolvimento de sistemas.

Cada curso possui carga horária específica e poderá ser

cursado individualmente.

40h https://cursos.timtec.com.br/courses

Escola Virtual da 

Fundação Bradesco
Desenvolvimento Web e Mobile

Os cursos estão agrupados em roteiros de estudo por temas

específicos. Ao selecionar os temas Desenvolvimento Web e

Mobile o estudante poderá escolher o curso que melhor atende

às suas necessidades de desenvolvimento. Cada curso possui

carga horária específica e poderá ser cursado individualmente.

N/A https://www.ev.org.br/Cursos/informatica

Desenvolvimento de sistemas

Controle de Contratos 

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/953/?area=3
https://www.faculdadesdaindustria.org.br/ielgratuito/redacao-para-ambiente-de-trabalho-18-37710-433802.shtml
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https://www.escolavirtual.gov.br/curso/25
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CAPACITAÇÕES
ordenadas por maior demanda

INSTITUIÇÃO 
que oferece o curso

TÍTULO DO CURSO RESUMO DO CURSO
CARGA 

HORÁRIA
LINK

Desenvolvimento de sistemas

(continuação)

Instituto Tim de 

Tecnologia

Desenvolvimento Web, UI e UX 

Design, Criação de Sites

Os cursos disponíveis estão relacionados a temas ligados à

Tecnologia da Informação e Comunicação. Abordam conceitos

introdutórios e intermediários. Cada curso possui carga horária

específica e poderá ser cursado individualmente.

40h https://cursos.timtec.com.br/courses

Escola Virtual da 

Fundação Bradesco
Design gráfico

Os cursos estão agrupados em roteiros de estudo por temas

específicos. Ao selecionar o tema Desenvolvimento Web o

estudante poderá escolher o curso que melhor atende às suas

necessidades de desenvolvimento. Cada curso possui carga

horária específica e poderá ser cursado individualmente.

N/A https://www.ev.org.br/Cursos/informatica

Instituto Tim de 

Tecnologia

Design de interface, design gráfico e 

webdesign

Os cursos disponíveis estão relacionados a temas ligados à

Tecnologia da Informação e Comunicação. Abordam conceitos

relacionandos ao design gráfico, webdesign e design de

interface. Cada curso possui carga horária específica e poderá

ser cursado individualmente.

40h https://cursos.timtec.com.br/courses

Digitalização e desenvolvimento de novas 

metodologias para prestação de serviços 

públicos

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Por um serviço público mais digital, 

conectado, aberto e transparente

Percebe necessidade de atualizar conhecimento em um

mundo cada vez mais digital e conectado? A transparência de

informações está cada vez mais necessária no seu cotidiano?

Este programa é composto por sete cursos que podem ser

concluídos individualmente ao longo de 365 dias e engloba

assuntos que estão em evidência no cotidiano e nos desafios

organizacionais: acesso a dados, inserção de novas

tecnologias e soluções tecnológicas para apoiar as entregas

aliando: resultados, agilidade e valor agregado. O conjunto de

competências desenvolvidas está relacionado com a

preparação da atuação nesse contexto de dados abertos,

transparência e adaptabilidade a novas tecnologias.

130h https://www.escolavirtual.gov.br/programa/13

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP
Ética e Serviço Público

Neste curso, serão apresentados os principais fundamentos de

ética e suas relações com os desafios enfrentados pelo setor

público. A conduta das pessoas interfere no funcionamento das

organizações e traz impactos para a sociedade. Por essa

razão, o desenvolvimento da consciência ética é fundamental

para garantir o respeito ao interesse público, à cidadania, ao

estado de direito e à democracia. A proposta central do curso é

capacitar as pessoas para que tenham conduta ética ao

oferecerem e utilizarem serviços públicos.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/4

Instituto Legislativo 

Brasileiro
Ética e Administração Pública

Conceituar ética e cidadania e propor uma reflexão sobre a

importância dos temas para o indivíduo, o cidadão e a

Administração Pública

40h https://saberes.senado.leg.br/course/view.php?id=1618

Escola Nacional de 

Administração Pública
Liderança como Essência da Gestão

O papel do líder dentro das organizações é capaz de fazer a

diferença no que se refere a efetividade dos processos de

trabalhos e entregas pretendidas.

21h https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/871/

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

A Liderança Pública em Tempos de 

Crise

Em cenários de graves crises mundiais, nossos olhares se

voltam para as lideranças. Pensando nisso, o CLP – Liderança

Pública e a ENAP prepararam este curso para apresentar a um

passo a passo de como liderar em tempos de crise. O

conteúdo tem uso prático para que lideranças consigam

navegar pela crise, servindo como um repositório de apoio e

suporte para o enfrentamento da instabilidade ocasionada pelo

coronavírus.

10h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/299

Ética e Liderança

Design de interface, design gráfico e 

webdesign

https://cursos.timtec.com.br/courses
https://www.ev.org.br/Cursos/informatica
https://cursos.timtec.com.br/courses
https://www.escolavirtual.gov.br/programa/13
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https://www.escolavirtual.gov.br/curso/299


CAPACITAÇÕES
ordenadas por maior demanda

INSTITUIÇÃO 
que oferece o curso

TÍTULO DO CURSO RESUMO DO CURSO
CARGA 

HORÁRIA
LINK

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP
Gestão Pessoal - Base da Liderança

A base da gestão pessoal é o autoconhecimento. O curso,

nessa concepção, permite aos estudantes refletir sobre suas

virtudes, forças de caráter, valores pessoais, motivadores

intrínsecos de trabalho e perfil comportamental. A reflexão

possibilita aos estudantes organizar estratégias de melhoria em

sua vida laboral e em sua vida pessoal, por meio de

instrumentos que serão disponibilizados ao longo do curso.

Nesse sentido, o curso será de extrema importância para os

profissionais que desejam obter um estado consciente em

relação aos meios viáveis de se conseguir alcançar um

determinado objetivo.

50h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/163

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP
SIAFI Ordens Bancárias

O curso apresenta informações sobre ordens bancárias no

Siafi para que o participante domine os principais conceitos e

procedimentos relativos às ordens bancárias no governo

federal.

30h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/260

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP
Siafi Básico

O curso apresenta uma visão geral sobre o Sistema Integrado

de Administração Financeira do Governo Federal para que o

participante domine os principais conceitos, estrutura e

algumas funcionalidades básicas do sistema.

35h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/212 

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Principais Aspectos das Mudanças da 

Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público

O objetivo deste curso é fazer com que você compreenda os

principais aspectos e mudanças na Contabilidade Aplicada ao

Setor Público (CASP), também conhecida 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.

30h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/135

Gestão da Informação e gestão documental
Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Gestão da Informação e 

Documentação - Conceitos Básicos 

em Gestão Documental

Esse curso é uma ótima oportunidade para quem deseja

conhecer um pouco mais sobre o universo da Gestão da

Informação e Documentação. O objetivo do curso é disseminar

conhecimentos relacionados à gestão da documentação, tendo

como foco o conceito de gestão documental.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/73

Escola Virtual.Gov 

certificado pela AGU

Solução Pacífica de Conflitos no 

âmbito da Administração Pública

Este curso foi elaborado a partir da gravação de um curso

presencial realizado na Escola da AGU em Brasília, com o

apoio e também correalização da Escola Nacional de

Conciliação e Mediação - ENAM e do Ministério da justiça. O

curso compreende 250 h/a divididas entre videoaulas, material

de apoio, leituras dirigidas e textos complementares e é

composto de 03 Módulos, cada módulo é composto por tópicos

e ao final de cada Módulo será aplicada uma Avaliação de

Aprendizagem, composta de 10 questões de múltipla escolha,

em uma escala de pontos de 0 (zero) a 10 (dez).

250h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/264

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Resolução de Conflitos Aplicada ao 

Contexto das Ouvidorias

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.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/120

Instituto Legislativo 

Brasileiro
Ouvidoria na Administração Pública

Contribuir para a formação de profissionais da área e demais

interessados quanto aos fundamentos da Ouvidoria Pública e

aspectos básicos relacionados a sua atuação.

20h https://saberes.senado.leg.br/course/view.php?id=1629

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Resolução de Conflitos Aplicada ao 

Contexto das Ouvidorias do Ministério 

Público

O curso Resolução de Conflitos Aplicada ao Contexto das

Ouvidorias do Ministério Público foi desenvolvido pela Enap,

em parceria com a Ouvidoria-Geral da União (OGU) e a

Ouvidoria Nacional do Ministério Público (ONMP), para integrar

a Certificação em Ouvidoria no âmbito do Ministério Público

brasileiro. Nessa capacitação, você conhecerá experiências e

técnicas para mediar e solucionar conflitos as quais podem

otimizar os atendimentos realizados em ambiente de ouvidoria.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/233

Ética e Liderança

(continuação)

Gestão de conflitos / Ouvidoria

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/163
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/260
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/212
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/135
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/73
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/264
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/120
https://saberes.senado.leg.br/course/view.php?id=1629
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/233


CAPACITAÇÕES
ordenadas por maior demanda

INSTITUIÇÃO 
que oferece o curso

TÍTULO DO CURSO RESUMO DO CURSO
CARGA 

HORÁRIA
LINK

Gestão de convênios
Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Fundamentos de Convênios com 

Utilização do Siconv

Este curso destina-se a todos que pactuam com a

administração federal a execução de programa, projeto,

atividade ou evento mediante convênio, contrato de repasse ou

termos de parceria.

30h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/282

Gestão de Patrimônio
Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Fiscalização na Gestão do Patrimônio 

da União

Você conhece os diferentes tipos de bens imóveis da União e

como eles são fiscalizados? E as modernas tecnologias

utilizadas para a supervisão desses imóveis? Aos interessados

no tema, esta é uma ótima oportunidade de ampliar seus

conhecimentos tanto sobre as infrações contra o patrimônio da

União e suas respectivas sanções, quanto sobre o uso das

geotecnologias na fiscalização desses imóveis.

N/A https://www.escolavirtual.gov.br/curso/242

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Gestão Estratégica de Pessoas e 

Planos de Carreira

O curso apresenta temas relacionados à gestão de pessoas e

à estruturação de planos de carreira. A proposta do curso é

capacitar as pessoas para reconhecerem a gestão por

competências como ferramenta necessária à concretização

dos objetivos estratégicos das organizações.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/78

Instituto Legislativo 

Brasileiro
Desenvolvimento de equipes

Refletir sobre o desenvolvimento de uma equipe produtiva,

com base na administração do tempo e da comunicação

eficaz.

10h https://saberes.senado.leg.br/course/view.php?id=1610

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP
Gestão por Competências

O que você sabe sobre Gestão por Competências? Como ela

é aplicada no setor público? A partir da experiência da Receita

Federal, esse curso aborda o papel da gestão por

competências no contexto público e como ela pode contribuir

na identificação de lacunas e para o aperfeiçoamento de

servidores.

40h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/175

Instituto Legislativo 

Brasileiro
Assedio moral e sexual no trabalho

Debater abertamente sobre assedio moral e sexual no trabalho

visa melhorar as condições de trabalho e as relações entre os

trabalhadores, melhorando, assim, a qualidade de vida dos

indivíduos e a sua produtividade. Tornar o ambiente de

trabalho livre de qualquer prática ofensiva é a meta principal.

6h https://saberes.senado.leg.br/course/view.php?id=1647

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP
Noções Básicas do Trabalho Remoto

O trabalho remoto já é uma realidade, pensando nisso, a Enap

e a Endeavor prepararam este curso para apresentar diversas

estratégias e dicas que facilitam o seu dia a dia, a organização

do trabalho individual e do trabalho em equipe. Quer saber

mais? Você pode ser inscrever neste curso gratuito e aberto na

EVG, assistir o vídeo do GNPapo promovido pelo laboratório

de inovação da Enap, disponível com acesso livre em

"Conteúdo Relacionado" ou, ainda, acessar a página da

Campanha #contecomigo #suavizeacurva que é uma iniciativa

da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP).

10h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/293

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP
Teletrabalho e Educação a Distância

O desafio de transformação da realidade de trabalho está

fazendo com que pessoas e organizações adaptem seus

processos de trabalho. Pensando nisso, a Enap traz mais uma

oportunidade de capacitação com este curso desenvolvido

pelo CEPERJ, instituição parceria da EV.G. O tema

interessou? Procura informações sobre experiências,

informações práticas e possibilidades para manter a qualidade

do trabalho, agora desenvolvido remotamente? Se inscreva!

8h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/301

Gestão de projetos
Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP
Introdução à Gestão de Projetos

A capacitação tem como referência o Guia PMBOK 5° Edição,

publicado pelo instituto PMI - Project Management Institute

(2013), que reúne as melhores práticas na área de

gerenciamento de projetos, com base em experiências de

empresas de diferentes segmentos, públicas ou privadas, bem

como apresentar outros métodos elaborados pela

Administração Pública.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/104

Gestão de pessoas e de equipes em 

trabalho remoto

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/282
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/242
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/78
https://saberes.senado.leg.br/course/view.php?id=1610
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/175
https://saberes.senado.leg.br/course/view.php?id=1647
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/293
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/301
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/104


CAPACITAÇÕES
ordenadas por maior demanda

INSTITUIÇÃO 
que oferece o curso

TÍTULO DO CURSO RESUMO DO CURSO
CARGA 

HORÁRIA
LINK

Gestão de riscos
Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP
Gestão de Riscos no Setor Público

No contexto governamental, os riscos podem ter impactos de

grande escala. A capacidade de antevê-los, de identificá-los,

de analisá-los e de elaborar um planejamento de respostas

contundente, depende significativamente da percepção das

pessoas, que precisam desenvolver um olhar aguçado sobre o

contexto ou realidade em que se inserem. Pensando nisso, o

curso tem como objetivo capacitar pessoas para aplicar as

noções de gestão de riscos no contexto do setor público.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/300

Escola Virtual.Gov 

certificado pelo TCU
Estruturas de Gestão Pública

Neste curso você verá um pouco da estrutura e funcionamento

da Administração Pública Federal. Esperamos que, ao final do

curso, você se sinta capaz de identificar as diversas funções

das instituições e os diversos papéis dos agentes públicos na

estrutura da Administração Pública, bem como os

responsáveis por atos administrativos referentes aos bens e

dinheiros públicos.

30h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/281

Instituto Legislativo 

Brasileiro

Direito administrativo para gestores no 

setor público

Mediante a apresentação de conceitos, características e

aspectos jurídicos de um contrato administrativo, o curso tem

por finalidade instruir o aluno ao ponto de saber reconhecer a

importância da gestão pública e seus principais elementos.

35h https://saberes.senado.leg.br/course/view.php?id=1612

Instituto Legislativo 

Brasileiro

Gestão estratégica com foco na 

Administração Pública

Apresentar os principais elementos da gestão estratégica na

administração pública.
40h https://saberes.senado.leg.br/course/view.php?id=1621

Gestão universitária; Gestão institucional
Faculdades da Indústria - 

IEL
Gestão Ágil, Modular e Flexível 

Compreender os fundamentos da gestão ágil, modular e

flexível, as técnicas ligadas à gestão ágil e os processos de

prototipagem.

12h https://www.faculdadesdaindustria.org.br/ielgratuito/gestao-agil-

modular-e-flexivel--18-37710-433751.shtml

Informática básica e Sistemas operacionais
Escola Virtual da 

Fundação Bradesco

Informática básica e Sistemas 

operacionais

Os cursos estão agrupados em roteiros de estudo por temas

específicos. Ao selecionar os temas Informática básica e

Sistemas operacionais o estudante poderá escolher o curso

que melhor atende às suas necessidades de desenvolvimento.

Cada curso possui carga horária específica e poderá ser

cursado individualmente.

N/A https://www.ev.org.br/Cursos/informatica

Infraestrutura e governança de TI
Escola Virtual da 

Fundação Bradesco
Infraestrutura e governança de TI

Os cursos estão agrupados em roteiros de estudo por temas

específicos. Ao selecionar o tema Infraestrutura e Governança

de TI o estudante poderá escolher o curso que melhor atende

às suas necessidades de desenvolvimento. Cada curso possui

carga horária específica e poderá ser cursado individualmente.

N/A https://www.ev.org.br/Cursos/informatica

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP
Ações Inovadoras da CGU

O curso “Ações Inovadoras da CGU” aborda as mais recentes

ações da CGU que possuam caráter inovador. Você conhecerá 

quinze ações distribuídas em cinco módulos, cada um

dedicado a uma das grandes áreas da CGU. No início de cada

módulo, você responderá a uma Pesquisa Prévia para

identificar se você tem algum conhecimento prévio sobre cada

ação. Depois, você acessará o conteúdo sobre as ações em si.

Então, ao fim de cada módulo, você responderá a um

Questionário Avaliativo. Ao final do curso, você preencherá a

Avaliação de Satisfação, que é sua opinião sobre o curso.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/139

Escola Nacional de 

Administração Pública

Gestão e Difusão de Inovações no 

Setor Público

O curso pretende mostrar como realizar a inovação no setor

público, por meio do mapeamento do processo decisório de

inovação e da identificação dos fatores indutores e das

barreiras à inovação.

14h https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/353/

Inovação no serviço público

Gestão na Administração Pública Federal

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/300
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/281
https://saberes.senado.leg.br/course/view.php?id=1612
https://saberes.senado.leg.br/course/view.php?id=1621
https://www.ev.org.br/Cursos/informatica
https://www.ev.org.br/Cursos/informatica
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/139
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/353/


CAPACITAÇÕES
ordenadas por maior demanda

INSTITUIÇÃO 
que oferece o curso

TÍTULO DO CURSO RESUMO DO CURSO
CARGA 

HORÁRIA
LINK

Inovação no serviço público

(continuação)

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Inovação Social para o 

Aperfeiçoamento de Políticas Públicas

O curso Introdutório de Inovação Social para o

Aperfeiçoamento de Políticas Públicas foi desenvolvido pela

Enap, em parceria com a Secretaria Nacional de Articulação

Social da Secretaria de Governo da Presidência da República

em novembro de 2018. O curso foi desenvolvido com foco na

necessidade de desenvolver capacidades locais (Agentes de

Gestão de Inovação Social) para facilitar e dar suporte ao

governo federal em ações voltadas: a) ao aperfeiçoamento e

desenvolvimento de ideias para solução de problemas sociais

com participação social; b) à promoção da participação com

empoderamento dos atores envolvidos; e c) à construção de

políticas públicas integradas e articuladas pelos atores no

território.

40h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/234

Escola Virtual.Gov 

certificado pelo TCU

Curso Básico de Licitações - 

Enfrentando e vencendo tabus

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.

60h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/186

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP
Formação de Pregoeiros

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.

N/A https://www.escolavirtual.gov.br/curso/26

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Gestão e Fiscalização de Contratos 

Administrativos

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, define contratos

administrativos como ajustes entre órgãos/entidades da

Administração Pública e particulares, em que há um acordo de

vontades para a formação de vínculo e estipulação de

obrigações recíprocas. Os contratos dessa natureza devem

estabelecer, com clareza, os direitos, obrigações e

responsabilidades de cada parte, em conformidade com a

licitação a que se vinculam. Neste curso, você obterá os

conhecimentos necessários para controlar, acompanhar e

fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelas

partes em um contrato administrativo.

N/A https://www.escolavirtual.gov.br/curso/25

Escola Virtual.Gov 

certificado pelo TCU
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.

28h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/253

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Logística de Suprimentos - Lei nº 

8.666/93, Pregão e Registro de 

Preços

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.

N/A https://www.escolavirtual.gov.br/curso/24

Licitação, Compras, Sustentabilidade e 

Logística no Serviço Público

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/234
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/186
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/26
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/25
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/253
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/24


CAPACITAÇÕES
ordenadas por maior demanda

INSTITUIÇÃO 
que oferece o curso

TÍTULO DO CURSO RESUMO DO CURSO
CARGA 

HORÁRIA
LINK

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Noções Introdutórias de Licitação e 

Contratos Administrativos

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.

30h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/136

Escola Virtual.Gov 

certificado pelo TCU

Sustentabilidade na Administração 

Pública

Neste curso você aprenderá o que é um Plano de Logística

Sustentável; conhecerá a fundamentação legal para a

implantação das Compras Públicas Sustentáveis no Brasil e,

ao final do curso, os servidores serão capazes de implementar

e disseminar boas práticas de sustentabilidade nos órgãos

públicos.

28h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/254

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Prevenção e Detecção de Cartéis em 

Licitações

Para que as contratações sejam eficientes, vantajosas e

sustentáveis para o Estado, é essencial estimular a

competitividade e a transparência nos processos licitatórios,

exigindo que o Estado realize contratações de forma

estratégica e, sempre que aplicável, ao menor preço possível.

Uma das formas de se garantir isso é prevenir, detectar e

reprimir a ocorrência de cartéis em licitações. Neste curso,

serão apresentados elementos para que os pregoeiros

percebam os indicativos de conluio entre os concorrentes e

reportem tais comportamentos às autoridades competentes.

30h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/152

Mapeamento e gestão de processos 

(processos de trabalho)

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP
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.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/106

Microsoft Office (Word; Excel e Power Point)
Escola Virtual da 

Fundação Bradesco

Office 2010; Office 2013; Office 2016; 

Office 365

Os cursos estão agrupados em roteiros de estudo por temas

específicos. Ao selecionar um dos temas Office o estudante

poderá escolher o curso que melhor atende às suas

necessidades de desenvolvimento, indo do básico ao

avançado. Cada curso possui carga horária específica e

poderá ser concluído individualmente.

N/A https://www.ev.org.br/Cursos/informatica

Negociação

Escola Nacional de 

Administração Pública - 

ENAP

Estratégias de Negociação e Gestão 

de Mudança 

O curso busca a compreensão de estratégias e posturas de

negociação e a facilitação da gestão e cooperação de equipes.
24h https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/381/

Novas tecnologias no serviço público
Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Criatividade e Novas Tecnologias no 

Serviço Público

Faça lindas apresentações de forma gratuita com o

Beautiful.ai! Programe, usando o Crontabs, a visualização de

abas específicas no navegador! Por meio de vídeos curtos e

aplicados, o professor Tony apresenta dicas sobre ferramentas

tecnológicas capazes de facilitar o dia a dia de trabalho e de

estimular a criatividade das pessoas.

10h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/211

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP
Básico em Orçamento Público

Conheça as principais informações sobre orçamento, os

conceitos básicos de receita e despesa pública, as funções do

orçamento, os princípios orçamentários e a sua aplicabilidade

para a boa gestão pública.

30h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/115 

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP
Introdução ao Orçamento Público

O curso apresenta noções de orçamento público para uma

compreensão básica do processo orçamentário e seus

principais instrumentos legais. Este curso compõe a Trilha de

Aprendizagem em Educação Fiscal.

40h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/116

Orçamento Público

Licitação, Compras, Sustentabilidade e 

Logística no Serviço Público

(continuação)
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CAPACITAÇÕES
ordenadas por maior demanda

INSTITUIÇÃO 
que oferece o curso

TÍTULO DO CURSO RESUMO DO CURSO
CARGA 

HORÁRIA
LINK

Escola Virtual.Gov 

certificado pelo TCU
Gestão Orçamentária e Financeira

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.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/257

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP
Orçamento Público

Com o objetivo da melhoria da gestão orçamentária, este curso

busca desenvolver competências relacionadas aos principais

temas orçamentários para aprimorar o trabalho na área e,

também, aumentar a qualidade do gasto público e o

fortalecimento do controle social. O curso é mais um fruto da

parceria da Secretaria do Orçamento Federal (SOF) e da Enap.

40h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/296

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP
Tesouro Gerencial

Compreenda e aplique as funcionalidades do Tesouro

Gerencial, um importante sistema para acompanhamento da

execução orçamentária e financeira do governo federal.

Aprenda as operações básicas dessa ferramenta que

proporciona a produção de relatórios com autonomia,

flexibilidade e segurança.

60h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/283

Organização e Inovação Institucional
Faculdades da Indústria - 

IEL

Cultura para a Inovação na 

Transformação Digital 

Compreender o contexto da cultura para a inovação e

transformação digital no ambiente das organizações 4.0,

abordando assuntos como a cultura do erro, gestão da

propriedade intelectual, inovação aberta, co-criação entre

outros.

12h

https://www.faculdadesdaindustria.org.br/ielgratuito/cultura-para-

a-inovacao-na-transformacao-digital--18-37710-433748.shtml

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Elaboração do Plano Plurianual 2020-

2023

O planejamento é uma das tarefas essenciais da gestão

governamental e é por meio do Plano Plurianual que se

definem os rumos e as prioridades pretendidas para o país.

Conhecer a metodologia inovadora do manual mais recente,

como a construção coletiva entre os múltiplos atores do

governo federal, é fundamental para orientar a elaboração do

PPA 2020-2023.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/229

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Planejamento Estratégico para 

Organizações Públicas

O planejamento estratégico é uma ferramenta de

administração que possibilita à gestão pensar no longo prazo

da organização. Nesse curso, serão apresentadas noções

básicas de planejamento estratégico, estimulando a reflexão

sobre a importância de sua aplicação nas organizações

públicas.

40h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Gestão da Estratégia com BSC - 

Fundamentos

Esse curso é uma boa oportunidade para conhecer alguns

elementos teórico-conceituais e instrumentais de planejamento

estratégico e de gestão. A compreensão e a utilização de

conhecimentos relacionados ao planejamento estratégico e ao

método Balanced Scorecard (BSC) possibilitam a atuação em

ambientes dinâmicos que exigem percepção de contexto e

proatividade.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/103

Preparação para Gestores Públicos
Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Programa de preparação de Gestores 

Públicos

Este programa é uma iniciativa da Enap e visa apoiar a

capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o

exercício de atividades de direção e assessoramento. O

programa é composto por seis cursos que podem ser

concluídos individualmente ao longo de 365 dias e considera a

relevância do desenvolvimento de competências gerenciais

com base nos princípios da moderna administração pública. Os

cursos que o compõem possuem temáticas variadas ligadas à

gestão, transparência e inovação.

210h https://www.escolavirtual.gov.br/programa/10 

Processo Administrativo Disciplinar
Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Provas no Processo Administrativo 

Disciplinar

Esta é uma ótima oportunidade de qualificação para membros

de comissões de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD).

O curso pretende instrumentar para a utilização adequada das

diversas espécies de provas na fase instrutória do processo

disciplinar. Umas das expectativas com o curso é minimizar a

necessidade de instauração de novas comissões por nulidade

processual.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/84

Orçamento Público

(continuação)

Planejamento, planejamento estratégico, 

elaboração de indicadores, indicadores de 

desempenho, gestão de desempenho, 

gestão de resultados por indicadores

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/257
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/296
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/283
https://www.faculdadesdaindustria.org.br/ielgratuito/cultura-para-a-inovacao-na-transformacao-digital--18-37710-433748.shtml
https://www.faculdadesdaindustria.org.br/ielgratuito/cultura-para-a-inovacao-na-transformacao-digital--18-37710-433748.shtml
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/229
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/103
https://www.escolavirtual.gov.br/programa/10
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/84


CAPACITAÇÕES
ordenadas por maior demanda

INSTITUIÇÃO 
que oferece o curso

TÍTULO DO CURSO RESUMO DO CURSO
CARGA 

HORÁRIA
LINK

Instituto Tim de 

Tecnologia

Produção de vídeos educacionais 

para a WEB

O curso relaciona temas ligados à área de educação com

tecnologias da informação e comunicação (TICs). Aborda

conceitos introdutórios e práticos para uso de TICs na

educação.

40h https://cursos.timtec.com.br/courses

Instituto Tim de 

Tecnologia

Mooc e novas formas de 

aprendizagem

O curso relaciona temas ligados à área de educação com

tecnologias da informação e comunicação (TICs). Aborda

conceitos introdutórios e práticos para uso de TICs na

educação.

40h https://cursos.timtec.com.br/courses

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Introdução à Lei Brasileira de Proteção 

de Dados Pessoais

O curso apresenta um panorama sobre a nova legislação

brasileira de proteção de dados pessoais (Lei 13.709/18),

compreendendo os temas mais importantes para a sua

implementação, como: fundamentos e campo de aplicação,

princípios e direitos do titular, responsabilidades dos agentes,

aspectos internacionais, segurança e a Autoridade Nacional de

Proteção de Dados, entre outros. O objetivo do curso é

capacitar as pessoas para entenderem, de forma rápida e

acessível, o funcionamento e diretrizes básicas expostas na

nova lei geral de proteção de dados do Brasil.

10h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Proteção de Dados Pessoais no Setor 

Público

Que tal saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados

(LGDP) e sua aplicabilidade? Você aprenderá conhecimentos

importantes sobre os processos e as medidas de segurança

para tratar e proteger dados pessoais no setor público. O curso

propõe esclarecer aos participantes os diversos pontos

apresentados na lei.

15h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/290

Relacionamento Interinstitucional

Escola Nacional de 

Administração Pública - 

ENAP

Uso de Mídias Sociais na 

Comunicação Institucional

Objetiva-se capacitar os participantes com conhecimentos que

permitam atuar na gestão da presença digital, e no

relacionamento virtual de instituições públicas com a

sociedade.

18h https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/877/?area=3

Relacionamento Interpessoal

Escola Nacional de 

Administração Pública - 

ENAP

Relações Interpessoais e Feedback

Identificar ruídos e barreiras na comunicação, a fim de evitar ou

reduzir as situações conflitivas de difícil desenlace; praticar

uma escuta ativa tendo por base a inteligência emocional;

refletir sobre a relevância da assertividade na comunicação

interpessoal; diferenciar o papel social que desempenha no

ambiente de trabalho (vida profissional) daquele que

desempenha na vida pessoal e identificar os desafios para

moldar uma equipe de alto desempenho.

21h https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/840/?area=3

Sistema de Concessão de Diárias e 

Passagens - SCDP

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Regras e Fundamentos do Sistema de 

Concessão de Diárias e Passagens 

(SCDP)

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).

30h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/28

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Sistema Eletrônico de Informações - 

SEI! Módulo USAR

Este curso apresenta as principais funcionalidades do Sistema

Eletrônico de Informações (SEI), utilizado na Administração

Pública federal para aprimorar a gestão documental e facilitar o

acesso de servidores e cidadãos às informações institucionais,

propiciando celeridade, segurança e economicidade. O objetivo

do curso é capacitar as pessoas que atuam na gestão de

documentos para utilizar o SEI e usufruir dos seus benefícios

no dia a dia de trabalho.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/74 

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP

Sistema Eletrônico de Informações - 

SEI! Módulo ADMINISTRAR

Aprenda a parametrizar, configurar e administrar o Sistema

Eletrônico de Informações (SEI). Desvende alguns segredos,

solucione problemas e aproveite para alinhar as boas práticas

de administração da ferramenta.

40h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/304

Sistema Eletrônico de Informação - SEI

Produção de material educacional para 

WEB

Proteção de dados pessoais no setor 

público

https://cursos.timtec.com.br/courses
https://cursos.timtec.com.br/courses
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/290
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/877/?area=3
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/840/?area=3
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/28
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/74
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/304
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CARGA 

HORÁRIA
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Escola Virtual.Gov 
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Siafi Básico

O curso apresenta uma visão geral sobre o Sistema Integrado

de Administração Financeira do Governo Federal para que o

participante domine os principais conceitos, estrutura e

algumas funcionalidades básicas do sistema.

35h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/212 

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP
SIAFI Ordens Bancárias

O curso apresenta informações sobre ordens bancárias no

Siafi para que o participante domine os principais conceitos e

procedimentos relativos às ordens bancárias no governo

federal.

30h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/260

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP
Siape Cadastro

A proposta do curso é apresentar a operacionalização das

principais atividades do cadastro de pessoal, no Sistema de

Administração de Recursos Humanos (SIAPE), relativas à

inclusões e alterações sistemáticas das mais variadas

ocorrências funcionais de servidores públicos dos órgãos

vinculados ao Sistema de Pessoal Civil da Administração

Federal (SIPEC).

40h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/123

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP
Siape Folha

O Sistema de Administração de Recursos Humanos (Siape) é

amplamente utilizado pelas áreas de gestão de pessoas para

controlar as informações cadastrais que dão suporte ao

processamento dos pagamentos aos servidores públicos,

aposentados e beneficiários de pensão vinculados aos órgãos

e entidades do Poder Executivo federal. A proposta desse

curso é apresentar algumas funcionalidades, recursos e

operações para a elaboração e administração dos dados que

compõem a folha de pagamento.

40h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/86

Escola Virtual.Gov 

certificado pela ENAP
Defesa do Usuário e Simplificação

O curso Defesa do Usuário e Simplificação foi desenvolvido

com o objetivo de abordar a nova sistemática e os

procedimentos para o atendimento aos usuários trazidos pela

Lei nº 13.460/2017 (Código de Defesa do Usuário de Serviços

Públicos) e pelo Decreto nº 9.094/2017 (Decreto Federal sobre

Simplificação) que devem ser seguidos pelas Ouvidorias

Públicas e demais setores do Poder Público.

20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/131

Instituto Legislativo 

Brasileiro
Excelência no atendimento

Apresentar informações gerais a respeito do atendimento ao

público sob a ótica da qualidade e da excelência.
20h https://saberes.senado.leg.br/course/view.php?id=1619

Sistema Integrado de Administração 

Financeira - SIAFI

Sistema Integrado de Administração de 

Pessoal - SIAPE

Simplificação do atendimento ao usuário

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/212
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/260
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/123
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/86
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/131
https://saberes.senado.leg.br/course/view.php?id=1619

