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Com a abertura do período de execução dos Planos 

de Desenvolvimento de Pessoas 2019-2020 dos 

órgãos e entidades do SIPEC, inicia-se o período de 

revisões dos PDP. 

Embasado na concepção de um planejamento 

f lexível e responsivo, o PDP está aberto a ajustes 

que tenham por f inal idade melhorá-lo e aumentar 

sua correspondência  à realidade do seu órgão ou 

entidade.  Por esse mot ivo, foram previstas as 

possibi l idades de revisões dos PDP, conforme § 1º 

do art.  5º do Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 

2019.  

No entanto, cumpre lembrar que a revisão não deve 

ser usada como mecanismo para construção 

gradual e cumulativa do PDP ,  conf igurando uma 

ref lexão tardia que se expande ao longo dos cic los 

de revisão. Na submissão do PDP, este já deve 

guardar a maior proximidade possível com a 

realidade  das necessidades de ação de 

desenvolvimento. Assim, as revisões devem ser 

usadas em caráter de exceção.  

Nas revisões é possível incluir, alterar ou excluir 

alguma necessidade ,  desde que seja devidamente 

motivada  e just if icada sua alteração no Plano.  

Ao todo, 45 órgãos e entidades  sol ic itaram revisões 

neste 1º Ciclo.  

Foram aproximadamente 1.985 necessidades 

transversais  revisadas. 
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METODOLOGIA 

A análise das revisões obedeceu a mesma metodologia 

util izada para as análises dos PDP realizadas no início do 

ano. 

Ela consistiu em 2 fases:  

Na primeira fase, o órgão central do SIPEC agrupou as 

necessidades transversais (comuns/simi lares) em temáticas 

específ icas, chamadas MACROS (def inidas a part i r daquelas já 

ut i l izadas pela Enap, com acréscimo de outras que não exist iam). 

Após essa primeira categorização, em virtude da ampli tude das 

categorias, as MACROS  foram categorizadas em sub-temáticas, 

chamadas MICROS .  Assim, a primeira fase foi f inal izada com a 

consol idação das MACROS e  MICROS  e encaminhadas à Enap.  

A segunda fase consist iu na anál ise pela Enap das 

necessidades já categorizadas na pr imeira fase, buscando 

melhor adequação do port fól io de cursos às necessidades 

apresentadas. 
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Para o 1º ciclo de revisões  foram objeto de anál ise 

somente as necessidades revisadas que cumpriram os 3 

requisitos abaixo: 

1) Eram novas necessidades incluídas no PDP; 

2) Eram necessidades transversais; 

3) Eram necessidades que não poderiam ser 

atendidas por escola de governo do próprio 

órgão/entidade, ou o órgão/entidade não possui 

escola de governo própria. 

As necessidades que já haviam sido analisadas no 

primeiro momento pelo órgão central e pela Enap não foram 

analisadas novamente.  

As necessidades que já haviam sido anal isadas pelo órgão 

central e que t iveram algumas informações al teradas como 

“quant idade de servidores”, “unidades organizacionais”,  

“competência associada”, “custo”, dentre outras, também não 

foram analisadas, uma vez que, se part iu do pressuposto que  

 

O que foi 
OBJETO de 
análise pelo 

ÓRGAO 
CENTRAL DO 

SIPEC? 
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tais informações já foram aprovadas pela autor idade 

máxima do órgão ou entidade e tais necessidades já foram 

anal isadas anter iormente pelo órgão central.  

As necessidades revisadas NÃO TRANSVERSAIS ou que 

PODERIAM SER ATENDIDAS POR ESCOLAS DE GOVERNO DO 

PRÓPRIO ÓRGÃO/ENTIDADE NÃO  FORAM ANALISADAS pelo 

órgão central.  

Ou seja:  

Foram analisadas aquelas novas necessidades 

transversais que não podem ser atendidas por escolas de 

governo do próprio órgão/entidade e que não foram objeto de 

análise anterior pelo órgão central e pela Enap. 
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COMO ENTENDER A 
MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DA 

REVISÃO? 

Para compreender as informações desta a mani festação técnica do 

1º c ic lo de revisões deve-se interpretá- la da mesma forma que a anál ise 

na Mani festação Técnica dos PDP 2019-2020.  

Necessidades não t ransversais podem ser contratadas diretamente 

pelo órgão ou ent idade, sem necessidade de mani festação técnica pelo  

órgão central .  

Necessidades t ransversais incluídas deverão real izar  a execução 

de suas ações de desenvolv imento de pessoas conforme resposta 

fornecida pela Enap no Anexo I .  Os cursos a serem apresentados pela 

Enap podem estar  com o status :  

a.  Em ofer ta;  

b.  Em desenvolv imento;  ou 

c.  Não ofer tados.  

Necessidades t ransversais revisadas que já estavam presentes na 

versão or ig inal  do PDP devem ser executadas conforme or ientações 

apresentadas na Mani festação Técnica dos PDP 2019-2020. 

Quanto às necessidades vol tadas para a part ic ipação em 

congressos,  seminár ios,  workshops e eventos correlatos,  esses não  

foram objeto de anál ise pela Enap, tendo em vista que ta is eventos são 

especí f icos e estão fora do escopo de execução da Escola.  No entanto,  

é possível  que ta is eventos possam ser real izados ou patrocinados pela 

Enap, no futuro,  a depender da pert inência temát ica e da disponibi l idade 

de recurso,  por isso fo i  importante c i tá- los no PDP.  

 

 

As necessidades vol tadas especi f icamente para ações de 

desenvolv imento como graduação, pós-graduação, especial ização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, também não  foram objeto de 

anál ise pela Enap tendo em vista  a sua capacidade atual  l imi tada na 

ofer ta desses cursos.  
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Instruções de uso a respeito da 

Manifestação Técnica do PDP 

2019-2020  podem ser 

encontradas no Youtube por 

meio do Portal do Servidor:  

https: //www.servidor.gov.br/gest

ao-de-pessoas/pndp  ou pelo 

l ink:  

https: //www.youtube.com/watch?

v=ftJAI5gT5kI&feature=youtu.be 

No Anexo I (Necessidades por órgão ou 

entidade),  ver if ique quais cursos ofertados pela 

Enap atendem à sua necessidade* (lembre-se que 

uma necessidade pode ser atendida por um ou mais 

cursos).  

*Caso não exista curso disponível para a sua 

necessidade, s ignif ica que esta poderá ser suprida 

pela contração de cursos com outras inst i tuições. 

Depois,  procure no Anexo I I  (Catálogo de 

cursos da Enap)  o curso em questão e veja qual é 

o seu status  (“em oferta” ou “em desenvolvimento”) 

e sua modal idade (EaD ou presencial).  
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Ainda com  

DÚVIDAS? 



9 

 

 

 

 

FIQUE ATENTO! 

Para o 3º cic lo de revisões está prevista a 

disponibi l ização da funcionalidade de revisão no próprio 

s istema SIPEC. 

CALENDÁRIO DE REVISÕES  
Como informado anteriormente, em todo o período de 

execução do PDP 2019-2020 será possível real izar revisões 

no Plano via Portal  SIPEC. 

De acordo com o inciso II  do art.  10º da Instrução 

Normativa nº 201/2019, as revisões deverão ser 

encaminhadas ao órgão central  no 5º dia úti l  do mês ,  ou dia 

subsequente. 

Para f ins de melhor organização das informações das 

revisões, o órgão central  elaborou um calendário para que 

faci l i te o seu acompanhamento, conforme abaixo:  
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Brasíl ia, maio de 2020. 

 

Eduardo Viana Almas         

Coordenador-Geral  de Desenvolvimento de Pessoas 

 

Jane Carla  Lopes Mendonça 

Diretora do Departamento de Carreiras e Desenvolvimento 

de Pessoas  

Será possível,  por meio do próprio s istema, realizar as 

revisões no PDP e encaminhá-las para aprovação da 

autor idade máxima do órgão ou ent idade. Logo após 

aprovação, o PDP com o indicat ivo das alterações poderá 

ser enviado para a anál ise do órgão central.  

Todas as instruções para essa nova funcional idade 

serão enviadas para todos os órgãos e entidades e 

disponibi l izadas no Portal do Servidor:  

https: //www.servidor.gov.br/gestao-de-pessoas/pndp  

As equipes técnicas do órgão central do SIPEC e da 

Enap seguem à disposição para t i rar dúvidas e prestar 

esclarecimentos. 

Até a próxima! 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal
Departamento de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas

Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Pessoas
   
 
OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1507/2020/ME

  
 

Brasília, 06 de maio de 2020.

 

Aos Gestores das Unidades de Gestão de Pessoas dos órgãos e entidades do SIPEC.
 
Assunto: Envio da Manifestação Técnica do órgão central referente ao 1º ciclo de revisões dos PDP
2019-2020.
 

Senhores(as) Gestores(as),

 

1. Conforme previsão na Instrução Normativa nº 201, de 11 de setembro de 2019,
segue Manifestação Técnica do órgão central do SIPEC sobre os Planos de Desenvolvimento de Pessoas dos
órgãos e entidades da Administração Pública Federal, referente ao 1º ciclo de revisões (ano 2019-2020).

2. Relembramos que caso seja necessário o envio do Anexo I (Necessidades por órgão ou
entidade) em formato Excel, favor solicitar o arquivo por meio do endereço eletrônico:
sgp.desen@planejamento.gov.br.

3. Seguimos à disposição.

 

Atenciosamente,

 

EDUARDO VIANA ALMAS
Coordenador-Geral de Desenvolvimento de Pessoas

 

De acordo.

JANE CARLA LOPES MENDONÇA
Diretora do Departamento de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas

 

Anexos:

I - Manifestação Técnica do órgão central referente ao 1º ciclo de revisões dos PDP 2019-
2020 (SEI nº 7908966);
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Documento assinado eletronicamente por Eduardo Viana Almas, Coordenador(a)-Geral, em
06/05/2020, às 13:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jane Carla Lopes Mendonca, Diretor(a), em 06/05/2020,
às 13:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7916244 e
o código CRC 018DC970.
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ANEXO I 

 

 

 

 

 



Necessidade Macro Micro
Modalidade 

Demandada
Cursos

Comunicar-se de maneira correta, clara e precisa com a mídia e nas redes sociais 

representando a UnB considerando suas diretrizes. governo digital e transparência mídias portais e redes sociais governamentais presencial uso de mídias sociais na comunicação institucional

Capacitar a equipe de atendimento para lidar com esse público, tendo em vista que 

algumas vezes as pessoas em situação de rua que frequentam a BCE estão sob o 

efeito de drogas lícitas ou ilícitas.

políticas públicas setoriais serviço social ead missing

 Desenvolver estratégias de gestão de crises visando minimizar impactos negativos à 

instituição e às pessoas em situações críticas. gestão estratégica gestão pública ead

análise ex ante de políticas públicas, avaliação de impacto de programas e políticas sociais, 

elaboração do plano plurianual 2020 2023, estruturas de gestão pública, gestão de bens e 

serviços na escola, gestão de conselhos de direitos humanos, gestão de recursos escolares, 

gestão em ouvidoria, gestão em ouvidoria para o ministério público, gestão organizacional, 

gestão pedagógica e alfabetização, planejamento governamental, prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro

Fiscalizar os contratos administrativos, cf. regras disciplinadas na Instrução 

Normativa nº 05/2017 do MPOG, jurisprudência do  TCU e práticas da UnB. logística e compras públicas fiscalização de contratos ead

fiscalização de projetos e obras de engenharia, fiscalização e gestão de contratos de tic, 

fiscalização na gestão do patrimônio da união, gestão e fiscalização de contratos 

administrativos, planejamento da contratação de soluções de tic, prevenção à lavagem de 

dinheiro e ao financiamento do terrorismo, prevenção e detecção de cartéis em licitações

 Atender ao público surdo utilizando os sinais comuns à UnB. 

ética, cidadania, diversidade e acessibilidade libras ead introdução à libras

Utilizar princípios do PAD para Elaborar processo administrativo disciplinar discente. 

Analisar se atos e fatos estão consonantes com critérios preestabelecidos, 

sustentada em procedimentos específicos, devendo ser relatada a situação.

auditoria e controle processo administrativo disciplinar ead pad estatutário, provas no processo administrativo disciplinar

Elaboração implementação e avaliação de Políticas Públicas na educação superior. gestão de políticas públicas avaliação de políticas públicas ead

análise ex ante de políticas públicas, avaliação de impacto de programas e políticas sociais, 

avaliação de qualidade dos serviços públicos, introdução à defesa da concorrência, pesquisa 

com usuários de serviços públicos, políticas públicas e governo local, prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro

Conhecer o processo de prestação de contas, incluindo a estruturação do Relatório 

de Gestão e suas peças complementares e a tomada de contas especiais transferências voluntárias siconv ead

fundamentos de convênios com utilização do siconv, planejamento para implementação do 

modelo de excelência em gestão das transferências da união, plano de melhoria da gestão das 

transferências da união, siconv ordem bancária de transferência voluntária, siconv para 

convenentes 1 visão geral, siconv para convenentes 2 proponentes e usuários, siconv para 

convenentes 3 proposta e plano de trabalho, siconv para convenentes 4 execução, siconv para 

convenentes 5 prestação de contas

Conhecer os princípios da sustentabilidade e considerá-los na definição de políticas 

institucionais.

outros sustentabilidade ead

corrupção e direitos humanos, licitações sustentáveis, rotulagem ambiental tipo i, 

sustentabilidade na administração pública



 

 

 

 

 

ANEXO II 

 



Coordenação 

responsável - 

Enap

Título do Curso Situação Modalidade de oferta

CGEX Gestão e Apuração da Ética Pública Oferta limitada Presencial

CGEX O Facilitador Anfitrião: metodologias participativas em sala de aula Oferta limitada Presencial

CGEAD A liderança pública em tempos de crise em oferta ead

CGEX A Prática Sistêmica do Gerente de Alto Desempenho em oferta Presencial

CGEX A Prática Sistêmica: solução de situação-problema em contextos das políticas públicasem oferta Presencial

CGEAD Abertura de empresas  como redesenhar e simplificar processos em oferta ead

CGEAD Acessibilidade em Museus em oferta ead

CGEAD Acesso à Informação em oferta ead

CGEAD Acesso à Informação e Ouvidorias do Ministério Público em oferta ead

CGEAD Acesso a Recursos do Saneamento  Mecanismos OGU NÃO PAC em oferta ead

CGEAD Acesso a Recursos do Saneamento  Mecanismos OGU PAC em oferta ead

CGEAD Ações Inovadoras da CGU em oferta ead

CGEX Administração pública e contexto institucional contemporâneo em oferta Presencial

CGEX Análise e Melhoria de Processos em oferta Presencial

CGEAD Análise Ex Ante de Políticas Públicas em oferta ead

CGEX Aplicação de Penalidades nos Contratos Administrativos em oferta Presencial

CGEAD Aplicação do Instrumento de Melhoria da Gestão das Transferências da União em oferta ead

CGEAD Atividade Correcional  Visão Geral em oferta ead

CGEX Atuação Estratégica de Equipes de Gestão de Pessoas em oferta Presencial

CGEAD Avaliação de Impacto de Programas e Políticas Sociais em oferta ead

CGEAD Básico em Orçamento Público em oferta ead

CGEAD Boas Práticas de Manipulação em Serviços de Alimentação em oferta ead

CGEX Business Intelligence para Gestores Públicos: Teoria e Prática em oferta Presencial

CGEX Cases de Inovação em oferta Presencial

CGEAD Censo Cadastral Previdenciário em oferta ead

CGEAD Ciclo de Gestão do Investimento Público em oferta ead

CGEAD Cidadania e Direitos Humanos em oferta ead

CGEAD Cidadania Fiscal  Uma Receita para o Brasil em oferta ead

CGEX Clima Organizacional em oferta Presencial

CGEX Combate a Desvios e Temas Polêmicos em Contratos para Elaboração de Projetos e Execução de Obras Públicasem oferta Presencial

CGEX Compliance Anticorrupção em Empresas Estatais em oferta Presencial

CGEAD Concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento em oferta ead

CGEAD Conselhos de Promoção da Igualdade Racial em oferta ead

CGEAD Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente em oferta ead

CGEAD Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência em oferta ead

CGEAD Conselhos dos Direitos da Pessoa Idosa em oferta ead

CGEAD Conservação Preventiva para Acervos Museológicos em oferta ead

CGEX Contabilidade Básica Aplicada ao Setor Público em oferta Presencial

CGEX Contabilidade com Foco na Gestão da Informação Contábil em oferta Presencial

CGEX Contabilidade com Foco na Gestão do Patrimônio Público em oferta Presencial

CGEAD Contabilização de Benefícios em oferta ead

CGEX Contratações Públicas Sustentáveis em oferta Presencial

CGEAD Controle Social em oferta ead

CGEAD Controles Institucional e Social dos Gastos Públicos em oferta ead

CGEAD Controles na Administração Pública em oferta ead

CGEAD Criatividade e Novas Tecnologias no Serviço Público em oferta ead

CGEAD Critérios do Certificado de Regularidade Previdenciária   CRP em oferta ead

CGEAD Curso Básico de Licitações em oferta ead

CGEAD Das políticas às ações  direitos da pessoa idosa no Brasil em oferta ead

CGEAD Defesa do Usuário e Simplificação em oferta ead

CGEAD Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses em oferta ead

CGEAD Demonstrativo de Investimentos dos RPPS   DAIR e DPIN em oferta ead

CGEAD Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial   DRAA em oferta ead

CGEAD Desenho Instrucional em oferta ead

CGEX Design etnográfico aplicado ao setor público em oferta Presencial

CGEX Design Thinking em oferta Presencial

CGEX Design Thinking para Inovação no Setor Público em oferta Presencial

CGEX Didática para Facilitadores de Aprendizagem em oferta Presencial

CGEAD Direitos Humanos  Uma Declaração Universal em oferta ead

CGEAD Direitos Humanos da Criança e do Adolescente em oferta ead

CGEAD Documentação de Acervo Museológico em oferta ead

CGEX Dominando a Gestão de Projetos em oferta Presencial

CGEAD DW Aduaneiro em oferta ead

CGEAD Educação em Direitos Humanos em oferta ead

CGEAD Educação Fiscal   Estado e Tributação em oferta ead

CGEAD Educação Fiscal   Orçamento e Coesão Social em oferta ead

CGEX Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional em oferta Presencial

CGEAD Elaboração de Plano de Dados Abertos em oferta ead

CGEX Elaboração de Termos de Referência para Contratação de Bens e Serviços em oferta Presencial

OFERTA DE CURSOS - ENAP - 1º Ciclo de Revisões



CGEAD Elaboração do Plano Plurianual 2020 2023 em oferta ead

CGEAD eMAG Conteudista em oferta ead

CGEAD eMAG Desenvolvedor em oferta ead

CGEX Ensaiando Futuros em oferta Presencial

CGEAD Equilíbrio Fiscal em oferta ead

CGEAD eSocial para Órgãos Públicos   RPPS em oferta ead

CGEAD Estatística em oferta ead

CGEAD Estruturas de Gestão Pública em oferta ead

CGEAD Ética e Serviço Público em oferta ead

CGEX Excel Descomplicado em oferta Presencial

CGEX Facilitação Gráfica e Registro Visual em oferta Presencial

CGEAD Federalismo e Federalismo Fiscal no Brasil em oferta ead

CGEX Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia em oferta Presencial

CGEAD Fiscalização de Projetos e Obras de Engenharia em oferta ead

CGEAD Fiscalização na Gestão do Patrimônio da União em oferta ead

CGEAD Formação de Conselheiros  Conselhos Tutelares em oferta ead

CGEAD Formação de Conteudistas para Cursos Virtuais   Módulo 1 em oferta ead

CGEAD Formação de facilitadores de aprendizagem em oferta ead

CGEAD Formação de Multiplicadores da Série  Eu e Meu Dinheiro em oferta ead

CGEX Fundamentos da Gestão da Logística Pública em oferta Presencial

CGEAD Fundamentos de Convênios com Utilização do Siconv em oferta ead

CGEAD Fundamentos e Metodologia da Educação Corporativa em oferta ead

CGEAD Funpresp   A previdência complementar do servidor público federal em oferta ead

CGEAD Funpresp para RH   A Previdência Complementar do Servidor Público Federal em oferta ead

CGEX Gerência de Projetos: Teoria e Prática em oferta Semipresencial

CGEX Gestão da Estratégia com BSC em oferta Presencial

CGEAD Gestão da Estratégia com BSC: Fundamentos em oferta ead

CGEX Gestão da inclusão e pluralidade nas equipes de trabalho em oferta Presencial

CGEAD Gestão da Informação e Documentação   Conceitos Básicos em Gestão Documentalem oferta ead

CGEAD Gestão de Conselhos de Direitos Humanos em oferta ead

CGEAD Gestão de Consultas e Normas GESCON   RPPS em oferta ead

CGEAD Gestão de Finanças Pessoais em oferta ead

CGEX Gestão de Materiais em oferta Presencial

CGEX Gestão de Processos com Foco em Inovação em oferta Presencial

CGEAD Gestão de Riscos em Processos de Trabalho em oferta ead

CGEX Gestão de Riscos nas Contratações Públicas em oferta Presencial

CGEX Gestão e Difusão de Inovações no Setor Público em oferta Presencial

CGEAD Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos em oferta ead

CGEX Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos em oferta Presencial

CGEAD Gestão em Ouvidoria em oferta ead

CGEAD Gestão em Ouvidoria para o Ministério Público em oferta ead

CGEAD Gestão Estratégica de Pessoas e Planos de Carreira em oferta ead

CGEX Gestão Integrada na Administração Pública em oferta Presencial

CGEAD Gestão Orçamentária e Financeira em oferta ead

CGEX Gestão Orçamentária e Financeira - Visão Geral em oferta Presencial

CGEAD Gestão Pessoal   Base da Liderança em oferta ead

CGEAD Gestão por Competências em oferta ead

CGEAD Gestão Tributária Municipal em oferta ead

CGEAD Governança de Dados em oferta ead

CGEAD Governo Aberto em oferta ead

CGEAD Impactos da Mudança do Clima para a Gestão Municipal em oferta ead

CGEAD Inovação Social para o Aperfeiçoamento de Políticas Públicas em oferta ead

CGEX Instrumentos de Planejamento Financeiro: PPA, LDO e LOA em oferta Presencial

CGEAD Introdução à Gestão de Processos em oferta ead

CGEAD Introdução à Gestão de Projetos em oferta ead

CGEAD Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais em oferta ead

CGEAD Introdução à Libras em oferta ead

CGEAD Introdução à Vigilância Sanitária em oferta ead

CGEAD Introdução ao Estudo da Economia do Setor Público em oferta ead

CGEAD Introdução ao Orçamento Público em oferta ead

CGEAD Introdução ao Sistema Sigepe AFD em oferta ead

CGEAD Introduction to competency based management em oferta ead

CGEAD Inventário Participativo em oferta ead

CGEAD Lei de Diretrizes Orçamentárias para Municípios em oferta ead

CGEX Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e Novo Regime Fiscal (NRF) em oferta Presencial

CGEAD Licitações Sustentáveis em oferta ead

CGEX Liderança como Essência da Gestão em oferta Presencial

CGEX Lideranças em Gestão de Pessoas em oferta Semipresencial

CGEX Lideranças em Logística e Compras Públicas em oferta Semipresencial

CGEX Lideranças em Orçamento e Finanças em oferta Semipresencial

CGEX Lideranças em Tecnologia da Informação e Comunicações em oferta Semipresencial

CGEX Lideranças em Transformação de Serviços em oferta Semipresencial

CGEX Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) - Básico em oferta Presencial

CGEX Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) - Intermediário em oferta Presencial



CGEAD Logística de Suprimentos   Lei n  8 666 93  Pregão e Registro de Preços em oferta ead

CGEAD Macroeconomia em oferta ead

CGEAD Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil   MROSC em oferta ead

CGEAD Matemática Financeira em oferta ead

CGEAD Me poupe  Invista com Nathalia Arcuri em oferta ead

CGEAD Melhores Práticas de Administração de Serviços na Nuvem de Governo em oferta ead

CGEX Mergulhando no Excel em oferta Presencial

CGEX Método ágil para criação e teste de soluções inovadoras em oferta Presencial

CGEAD Microeconomia em oferta ead

CGEAD Modelo de Excelência em Gestão dos Órgãos e Entidades que Operam Transferências da União   MEG Trem oferta ead

CGEAD MP 881  Liberdade Econômica e Aprovação Tácita em oferta ead

CGEAD MROSC   Planejamento e Transparência em oferta ead

CGEAD Mundo Conectado   Manual de Sobrevivência em oferta ead

CGEAD Noções básicas do Trabalho Remoto em oferta ead

CGEAD Noções Básicas em Previdência Complementar em oferta ead

CGEAD Noções Básicas para Coordenar Cursos On line em oferta ead

CGEAD Noções Gerais de Direitos Autorais em oferta ead

CGEAD Noções Introdutórias de Licitação e Contratos Administrativos em oferta ead

CGEAD Normas Internacionais de Auditoria Financeira   NIA em oferta ead

CGEX O papel da área de GP na gestão da Mudança Organizacional em oferta Presencial

CGEX O Sistema Integrado de Planejamento - SIOP - e Orçamento e as Alterações Orçamentáriasem oferta Presencial

CGEAD Obras Públicas de Edificação e de Saneamento   Módulo Planejamento em oferta ead

CGEX Oficina Desenvolvimento de Equipes em oferta Presencial

CGEX Oficina Feedback: Conceito e Prática em oferta presencial

CGEX Oficina Produtividade para Clareza - Propósito e Priorização de Tarefas em oferta presencial

CGEAD Orçamento Público em oferta ead

CGEX Papel do Gerente na Gestão do Desempenho de Equipe em oferta Presencial

CGEX Pensamento Ágil em Projetos em oferta Presencial

CGEX Planejamento das Ações de Capacitação Baseado em Competências em oferta Presencial

CGEAD Planejamento Estratégico para Organizações Públicas em oferta ead

CGEAD Planejamento Governamental em oferta ead

CGEAD Planejamento para Implementação do Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da Uniãoem oferta ead

CGEAD Plano de Melhoria da Gestão das Transferências da União em oferta ead

CGEAD Plano Museológico  Planejamento estratégico para museus em oferta ead

CGEAD Políticas Públicas e Governo Local em oferta ead

CGEAD Portal Gov Br em oferta ead

CGEX Práticas na Execução Orçamentária e Financeira em oferta Presencial

CGEAD Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo em oferta ead

CGEAD Prevenção e Detecção de Cartéis em Licitações em oferta ead

CGEAD Principais Aspectos das Mudanças da Contabilidade Aplicada ao Setor Público em oferta ead

CGEX Priorizando e Selecionando Projetos em oferta Presencial

CGEAD Pró  Gestão RPPS em oferta ead

CGEX Processo Legislativo Orçamentário - Orçamento Impositivo em oferta Presencial

CGEX Programa de Desenvolvimento de Gerentes Operacionais - PDGO em oferta Presencial

CGEAD Promoção dos direitos da população em situação de rua em oferta ead

CGEAD Proteção de Dados Pessoais no Setor Público em oferta ead

CGEAD Provas no Processo Administrativo Disciplinar em oferta ead

CGEX Qualidade de Vida no Trabalho em oferta Presencial

CGEAD Regras e Fundamentos do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens em oferta ead

CGEAD Regulamentação da Lei de Acesso à Informação nos Municípios em oferta ead

CGEX Relações Interpessoais e Feedback em oferta Presencial

CGEAD Resolução de Conflitos Aplicada ao Contexto das Ouvidorias em oferta ead

CGEAD Resolução de Conflitos Aplicada ao Contexto das Ouvidorias do Ministério Públicoem oferta ead

CGEAD S2ID   M0   Acesso ao Sistema em oferta ead

CGEAD S2ID   Municipal   M1   Registro e Reconhecimento em oferta ead

CGEAD Segurança do paciente e Qualidade em serviços de saúde em oferta ead

CGEAD Siafi Básico em oferta ead

CGEAD Siafi Ordens Bancárias em oferta ead

CGEAD Siape Cadastro em oferta ead

CGEAD Siape Folha em oferta ead

CGEAD Siconv   Ordem Bancária de Transferência Voluntária em oferta ead

CGEAD Siconv para Convenentes 1   Visão Geral em oferta ead

CGEAD Siconv para Convenentes 2   Proponentes e Usuários em oferta ead

CGEAD Siconv para Convenentes 3   Proposta e Plano de Trabalho em oferta ead

CGEAD Siconv para Convenentes 4   Execução em oferta ead

CGEAD Siconv para Convenentes 5   Prestação de Contas em oferta ead

CGEAD Sistema Eletrônico de Informações   SEI  USAR em oferta ead

CGEAD Solução Pacífica de Conflitos no âmbito da Administração Pública em oferta ead

CGEAD Supervisão de Estágio na Receita Federal do Brasil em oferta ead

CGEAD Sustentabilidade na Administração Pública em oferta ead

CGEX Teoria e Prática do Direito na Administração Pública em oferta Presencial

CGEAD Tesouro Direto em oferta ead

CGEAD Tesouro Gerencial em oferta ead

CGEX Transformando ideias em projetos em oferta Presencial



CGEAD Tratamento de Denúncias em Ouvidoria em oferta ead

CGEAD Tratamento de Denúncias em Ouvidoria para Ministério Público em oferta ead

CGEAD Um Por Todos e Todos Por Um em oferta ead

CGEAD Uma Introdução às Migrações Internacionais no Brasil Contemporâneo em oferta ead

CGEX Uso de Mídias Sociais na Comunicação Institucional em oferta presencial

CGEAD Validação do Relatório de Melhoria da Gestão das Transferências da União em oferta ead

CGEAD Vírus respiratórios emergentes  incluindo COVID 19  métodos para detecção  prevenção  resposta e controleem oferta ead

CGDES A construção dos livros didáticos do PNLD em desenvolvimento ead

CGDES A importância do PNLD em desenvolvimento ead

CGDES Acessibilidade em espaços de uso público no Brasil - conceitos básicos em desenvolvimento ead

CGDES Acessibilidade em espaços edificados de uso público em desenvolvimento ead

CGDES Acessibilidade em espaços urbanos em desenvolvimento ead

CGDES Ágil no contexto do serviço público em desenvolvimento ead

CGDES Analise de dados como suporte a tomada de decisão em desenvolvimento ead

CGEX Análise de Regressão para Ciência de Dados, com R em desenvolvimento Presencial

CGEX Análise Estatística Descritiva e Inferencial com R em desenvolvimento Presencial

CGDES Análise, síntese e gestão dos dados sobre monitoramento da biodiversidade em desenvolvimento ead

CGDES Aspectos não tributários da Lei Complementar nº 123/2006 em desenvolvimento ead

CGDES Audiodescrição em desenvolvimento ead

CGDES Auditoria e Controle Para Estatais em desenvolvimento ead

CGDES Avaliação de Qualidade dos Serviços Públicos em desenvolvimento ead

CGDES Avaliação em processos de aprendizagem e modelos de feedback em desenvolvimento ead

CGDES Cadastrando e Atualizando serviços no portal gov.br em desenvolvimento ead

CGDES Celebração de Parcerias no Setor Público em desenvolvimento ead

CGDES Comissão PAR em desenvolvimento ead

CGDES Comunidades terapêuticas em desenvolvimento ead

CGDES Corrupção e direitos humanos em desenvolvimento ead

CGDES Criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural RPPN em desenvolvimento ead

CGDES Crianças e Adolescentes Migrantes em desenvolvimento ead

CGDES Desafios e Caminhos para Mudança Organizacional em um Contexto de Transformação Digital em desenvolvimento ead

CGDES Desenvolvendo Times De Alta Performance em desenvolvimento ead

CGDES Design Thinking para Inovação em Governo em desenvolvimento ead

CGDES Direito à identidade, cidadania e documentação em desenvolvimento ead

CGDES Direitos Humanos uma declaração universal em desenvolvimento ead

CGDES Direto de Imigrantes em desenvolvimento ead

CGDES EAD -Governança de TIC no contexto da Transformação Digital em desenvolvimento ead

CGDES EAD -Políticas étnico-raciais: conceitos e métodos na superação do racismo e desigualdades em desenvolvimento ead

CGDES Educação em Direitos Humanos em desenvolvimento ead

CGDES Educação em Direitos Humanos em desenvolvimento ead

CGDES Educação em Direitos Humanos para educadores e gestores em desenvolvimento ead

CGDES Elaboração de Relatórios de Auditoria em desenvolvimento ead

CGDES Elaboração Legislativa no Executivo: Legistíca, Governança e Avaliação em desenvolvimento ead

CGDES Empresas e Direitos Humanos em desenvolvimento ead

CGDES Estruturas Organizacionais do Poder Executivo Federal - SIORG em desenvolvimento ead

CGDES Estudo Técnico Preliminar Avançado para Contratação de Soluções de TIC em desenvolvimento ead

CGDES Execução Financeira e Prestação de Contas de projetos audiovisuais em desenvolvimento ead

CGDES Fiscalização e Gestão de Contratos de TIC em desenvolvimento ead

CGDES Formação de Pregoeiros - Teoria em desenvolvimento ead

CGEX Formação de Pregoeiros - teoria e prática em desenvolvimento Semipresencial

CGEX Fundamentos da Ciência de Dados em desenvolvimento Presencial

CGDES Gestão da Informação em desenvolvimento ead

CGDES Gestão da Inovação no Setor Público em desenvolvimento ead

CGDES Gestão das Recomendações de Auditoria - eAud em desenvolvimento ead

CGDES Gestão de Bens e Serviços na Escola em desenvolvimento ead

CGDES Gestão de Conflitos e Negociação em desenvolvimento ead

CGEX Gestão de Convênios para Concedentes em desenvolvimento Presencial

CGDES Gestão de Corregedorias em desenvolvimento ead

CGDES Gestão de Direitos no processo de financiamento de projetos audiovisuais com recursos públicos em desenvolvimento presencial

CGDES Gestão de Equipes em Trabalho Remoto em desenvolvimento ead

CGDES Gestão de Pessoas em desenvolvimento ead

CGDES Gestão de Projetos de Transformação Digital em desenvolvimento ead

CGDES Gestão de Recursos Escolares em desenvolvimento ead

CGDES Gestão do Conhecimento no Setor Público em desenvolvimento ead

CGEX Gestão do desempenho individual e de equipes em desenvolvimento Presencial

CGDES Gestão do Programa de Voluntariado nas Unidades Organizacionais do ICMBio em desenvolvimento ead

CGDES Gestão Organizacional em desenvolvimento ead

CGDES Gestão Pedagógica e Alfabetização em desenvolvimento ead

CGEX Governança Pública para Resultados em desenvolvimento Presencial

CGDES Inteligência Artificial no Contexto do Serviço Público em desenvolvimento ead

CGDES Inteligência Emocional em desenvolvimento ead

CGDES Introdução à análise de dados em Linguagem R em desenvolvimento ead

CGDES Introdução à Defesa da Concorrência em desenvolvimento ead

CGDES Introdução ao Federalismo Fiscal no Brasil em desenvolvimento ead

CGDES LEGISLA - Manual de Técnica Legislativa em desenvolvimento ead



CGDES Legislação De Pessoal Aplicada À RFB – Provimento E Vacância – Mod 2 em desenvolvimento ead

CGDES Liberdade religiosa em desenvolvimento ead

CGDES Liderança e Gestão De Equipes em desenvolvimento ead

CGDES Mapeamento e automação de processos de negócio com foco na transformação digital em desenvolvimento ead

CGDES Materiais Didáticos do PNLD para o Novo Ensino Médio em desenvolvimento ead

CGDES Migração e Saúde em desenvolvimento ead

CGDES MigraCidades: Aprimorando a Governança Migratória Local em desenvolvimento ead

CGEX Modelagem Multivariada para Ciência de Dados em desenvolvimento Presencial

CGDES MROSC 3: Seleção e celebração em desenvolvimento ead

CGDES MROSC 4: Execução, Monitoramento e Avaliação em desenvolvimento ead

CGDES MROSC 5: Prestação de Contas em desenvolvimento ead

CGDES Noções Básicas de Direito Administrativo em desenvolvimento ead

CGDES Novas Tecnologias para a Transformação Digital em desenvolvimento ead

CGDES O papel do DevOps na Transformação Digital dos Serviços Públicos em desenvolvimento ead

CGDES PAD Estatutário em desenvolvimento ead

CGDES Pesquisa com usuários de serviços públicos em desenvolvimento ead

CGDES Planejamento da Contratação de Soluções de TIC em desenvolvimento ead

CGDES PNLD – Da Adesão à Preservação do Livro e do Material Didático em desenvolvimento ead

CGDES PNLD Literário em desenvolvimento ead

CGDES Preparação para Aposentadoria - Caminhos em desenvolvimento ead

CGDES Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro em desenvolvimento ead

CGDES Programa de Voluntariado nas Unidades Organizacionais do ICMBio em desenvolvimento ead

CGDES Programa Nacional do Livro e do Material Didático em desenvolvimento ead

CGDES Projeto de interface para serviços digitais PTD em desenvolvimento ead

CGDES Proteção a direitos humanos: prevenção e proibição da tortura em desenvolvimento ead

CGDES Proteção Social a Migrantes em Situação de Vulnerabilidade em desenvolvimento ead

CGDES Reajuste, Repactuação e Planilhas de Custo em desenvolvimento ead

CGDES Redação Oficial em desenvolvimento ead

CGDES Rotulagem Ambiental Tipo I em desenvolvimento ead

CGDES SCDP - Aprovação e Pagamento em desenvolvimento ead

CGDES SCDP - Solicitação de Afastamento do Servidor em desenvolvimento ead

CGDES Scrum no Contexto do Serviço Público em desenvolvimento ead

CGDES Segurança da Informação no contexto da transformação digital em desenvolvimento ead

CGDES SEI Administrar em desenvolvimento ead

CGDES SISBio para o pesquisador em desenvolvimento ead

CGDES Técnicas de auditoria interna governamental em desenvolvimento ead

CGDES Transformação Digital no Serviço Público em desenvolvimento ead

CGDES Tratamento Diferenciado e Favorecido da Lei nº 123/2006 nas Aquisições Públicas em desenvolvimento ead

CGEX Oficina Feedback: Conceito e Prática presencial


