
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

PORTFÓLIO DE CURSOS

Curso Instituição Inscrições/ Turmas Objetivo Público-alvo Recursos

Excelência 
no 

Atendimento

Instituto Legislativo Brasileiro - 
Senado Online

(20 horas) 
http://saberes.senado.leg.br/

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Fornecer subsídios para o 
atendimento ao público 

sob a ótica da qualidade e 
da excelência.

Servidores que 
realizam  

atendimento 
interno ou 

externo.

Sem ônus

Atendendo 
com 

Qualidade

Universidade Aberta e 
Integrada de Minas Gerais

(12 horas) 
http://www.uaitec.mg.gov.br/in

icio/cursos

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Desenvolver habilidades 
para melhoria contínua no 

atendimento.

Servidores que 
realizam  

atendimento 
interno ou 

externo.

Sem ônus

Oficina de 
Qualidade 

no 
Atendimento 

Gerência de Capacitação do 
Servidor
(4 horas)

Turmas em:  
novembro/2016 

Fornecer complemento 
prático para a melhoria 

contínua do atendimento 
ao cidadão.

Servidores que  
comprovarem 

participação em 
curso de 

atendimento 
EaD.

Sem ônus

ÁREA  ATENDIMENTO

https://www.google.com/url?q=http://saberes.senado.leg.br/&sa=D&ust=1479905822710000&usg=AFQjCNHjgvk7gH-kw_s47mwUWC01NTrVjA
https://www.google.com/url?q=http://saberes.senado.leg.br/&sa=D&ust=1479905822710000&usg=AFQjCNHjgvk7gH-kw_s47mwUWC01NTrVjA
https://www.google.com/url?q=http://saberes.senado.leg.br/&sa=D&ust=1479905822711000&usg=AFQjCNEw6VuJsqQ7mEOiYGqOKkdzi8G1Vw
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905822718000&usg=AFQjCNE35ChLmsx1BEOlVWnz3haID_2Zvg
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905822718000&usg=AFQjCNE35ChLmsx1BEOlVWnz3haID_2Zvg
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905822718000&usg=AFQjCNE35ChLmsx1BEOlVWnz3haID_2Zvg
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905822719000&usg=AFQjCNH0DHjtFxTyTv9SrJXIGhmiekPZhw


PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

PORTFÓLIO DE CURSOS

Curso Instituição Inscrições/ Turmas Objetivo Público-alvo Recursos

Introdução 
ao 

Orçamento 
Público

Instituto Legislativo Brasileiro - 
Senado Online

(40 horas) 
http://saberes.senado.leg.br/

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Proporcionar 
conhecimentos  para o 

entendimento do processo 
orçamentário e contribuir 

para o desempenho das 
atividades relacionadas a 

essa matéria no setor 
público. 

Servidores que 
atuam nas áreas 

de 
administração, 
planejamento, 

orçamento, 
contabilidade e 

finanças.

Sem ônus

ÁREA  FINANÇAS

https://www.google.com/url?q=http://saberes.senado.leg.br/&sa=D&ust=1479905822761000&usg=AFQjCNGBw3XJ2PwEfF-6EBaYzDTN2WMPug
https://www.google.com/url?q=http://saberes.senado.leg.br/&sa=D&ust=1479905822762000&usg=AFQjCNG9p_u6hgsxmHZNhASfb1sS3A_Wcg
https://www.google.com/url?q=http://saberes.senado.leg.br/&sa=D&ust=1479905822762000&usg=AFQjCNG9p_u6hgsxmHZNhASfb1sS3A_Wcg


PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

PORTFÓLIO DE CURSOS

Curso Instituição Inscrições/ Turmas Objetivo Público-alvo Recursos

Comunicação 
Escrita

Escola Virtual -
Fundação Bradesco 

(91 horas) 
http://www.ev.org.br/Cursos/

Paginas/Online.aspx 

Inscrições abertas conforme 
indicação no site

Melhorar a comunicação 
escrita, levando à redação 

de um texto com 
objetividade, clareza e 

concisão, atualizado em 
relação ao Novo Acordo 

Ortográfico.

Servidores em 
geral.

Sem ônus

Design em 
Apresentações 

ESAGS - Escola Superior de 
Administração e Gestão 

http://esags.edu.br/cursos-gr
atuitos/

Inscrições abertas conforme 
indicação no site

Capacitar o servidor para a 
construção de 

apresentações legíveis e 
atraentes.

Servidores em 
geral.

Sem ônus

Ética na 
Administração 

Pública

Instituto Legislativo 
Brasileiro - Senado Online 

(40 horas) 
http://saberes.senado.leg.br/

Inscrições abertas conforme 
indicação no site

Possibilitar uma reflexão 
sobre a importância dos 

temas para o indivíduo, o 
cidadão e a Administração 

Pública.

Servidores em 
geral.

Sem ônus

ÁREA  GERAL

https://www.google.com/url?q=http://www.ev.org.br/Cursos/Paginas/Online.aspx&sa=D&ust=1479905822835000&usg=AFQjCNEHrTVnqCMoj59KBEKziFzb6Dldig
https://www.google.com/url?q=http://www.ev.org.br/Cursos/Paginas/Online.aspx&sa=D&ust=1479905822836000&usg=AFQjCNEIluF7Dn2UVrjbF85N5OKRBczTDQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ev.org.br/Cursos/Paginas/Online.aspx&sa=D&ust=1479905822836000&usg=AFQjCNEIluF7Dn2UVrjbF85N5OKRBczTDQ
https://www.google.com/url?q=http://esags.edu.br/cursos-gratuitos/&sa=D&ust=1479905822846000&usg=AFQjCNEO6Q3Yo1U8jRnxHgBBAg8yb3ynFA
https://www.google.com/url?q=http://esags.edu.br/cursos-gratuitos/&sa=D&ust=1479905822848000&usg=AFQjCNFEUTxOs-DCV84ftR3tC76dM1QSeg
https://www.google.com/url?q=http://esags.edu.br/cursos-gratuitos/&sa=D&ust=1479905822848000&usg=AFQjCNFEUTxOs-DCV84ftR3tC76dM1QSeg
https://www.google.com/url?q=http://saberes.senado.leg.br/&sa=D&ust=1479905822858000&usg=AFQjCNElC_gOULwAO6twjSrq9cfBJzbYkw
https://www.google.com/url?q=http://saberes.senado.leg.br/&sa=D&ust=1479905822858000&usg=AFQjCNElC_gOULwAO6twjSrq9cfBJzbYkw


PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

PORTFÓLIO DE CURSOS

Curso Instituição Inscrições/ Turmas Objetivo Público-alvo Recursos

Gestão da 
Informação e 

da 
Documentação

EaD - ENAP
(20 horas) 

http://www.enap.gov.br/web/
pt-br/a-distancia 

Turmas em: 8/11 a 28/11 
(inscrição: 26/8 a 3/11)

Capacitar os servidores a 
identificar os principais 

conceitos e procedimentos 
da Gestão da 

Documentação na 
Administração Pública.

Servidores que 
realizam 

procedimentos 
arquivísticos.

Sem ônus

Gestão de 
Processos - 

BPM

Escola Virtual -
Fundação Bradesco 

(8 horas) 
http://www.ev.org.br/Cursos/

Paginas/Online.aspx 

Inscrições abertas conforme 
indicação no site

Levar o servidor a 
conhecer o conceito de 

Business Process 
Management (BPM), as 

metodologias de 
modelagem e otimização 

de processos.

Servidores em 
geral.

Sem ônus

Gestão de 
Projetos 01

Escola Virtual -
Fundação Bradesco

(11 horas) 
http://www.ev.org.br/Cursos/

Paginas/Online.aspx 

Inscrições abertas conforme 
indicação no site

Capacitar os servidores a 
conhecer os conceitos 

básicos sobre 
Gerenciamento de 

Projetos, além de focar seu 
ciclo de vida e projetos 

como área de 
especialização conforme o 

PMBOK. 

Servidores em 
geral, que 

pretendem ou 
atuam com 

projetos.

Sem ônus

ÁREA  GERAL

https://www.google.com/url?q=http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia&sa=D&ust=1479905822906000&usg=AFQjCNGqmibCXTKpr_TG-birCL1be3ffmg
https://www.google.com/url?q=http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia&sa=D&ust=1479905822906000&usg=AFQjCNGqmibCXTKpr_TG-birCL1be3ffmg
https://www.google.com/url?q=http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia&sa=D&ust=1479905822906000&usg=AFQjCNGqmibCXTKpr_TG-birCL1be3ffmg
https://www.google.com/url?q=http://www.ev.org.br/Cursos/Paginas/Online.aspx&sa=D&ust=1479905822918000&usg=AFQjCNG-OmXRhL8o63GQQX1jc9cfPlJmiw
https://www.google.com/url?q=http://www.ev.org.br/Cursos/Paginas/Online.aspx&sa=D&ust=1479905822918000&usg=AFQjCNG-OmXRhL8o63GQQX1jc9cfPlJmiw
https://www.google.com/url?q=http://www.ev.org.br/Cursos/Paginas/Online.aspx&sa=D&ust=1479905822919000&usg=AFQjCNGkrkG6BLNnB5ZPtz-wkJNB3GDYaw
https://www.google.com/url?q=http://www.ev.org.br/Cursos/Paginas/Online.aspx&sa=D&ust=1479905822928000&usg=AFQjCNG525FUtfoFJWpP-ntdJe0tZEdHDQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ev.org.br/Cursos/Paginas/Online.aspx&sa=D&ust=1479905822928000&usg=AFQjCNG525FUtfoFJWpP-ntdJe0tZEdHDQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ev.org.br/Cursos/Paginas/Online.aspx&sa=D&ust=1479905822928000&usg=AFQjCNG525FUtfoFJWpP-ntdJe0tZEdHDQ


ÁREA  GERAL

PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

PORTFÓLIO DE CURSOS

Curso Instituição Inscrições/ Turmas Objetivo Público-alvo Recursos

Introdução à 
Administração 

Estratégica

FGV Online
(5 horas) 

http://www5.fgv.br/fgvonline
/Cursos/Gratuitos

Inscrições abertas conforme 
indicação no site

Apresentar ao servidor um 
enfoque sistêmico sobre 

administração estratégica, 
discutindo a importância 

do planejamento e 
analisando os modelos de 

mudança. 

Servidores e 
gestores em 

geral.
Sem ônus

Introdução à 
Gestão de 
Processos

EaD - ENAP
(20 horas) 

http://www.enap.gov.br/web/
pt-br/a-distancia

Turmas em: 01/11 a 21/11 
(inscrição: 12/8 a 27/10)

Capacitar o servidor para 
identificar, mapear, 

redesenhar, melhorar e 
gerir os processos de 
trabalho, visando sua 

melhoria contínua.

Servidores e 
gestores em 

geral.
Sem ônus

Introdução à 
Gestão de 
Projetos

EaD - ENAP
(20 horas)

http://www.enap.gov.br/web/
pt-br/a-distancia 

Turmas em: 8/11 a 28/11 
(inscrição: 23/9 a 3/11)

Conhecer o processo de 
gerenciamento de projetos 

e as principais fases do 
gerenciamento de 

processos.

Servidores em 
geral, que 

pretendem ou 
atuam com 

projetos.

Sem ônus

Lei de Acesso à 
Informação

Instituto Legislativo 
Brasileiro - Senado Online 

(12 horas) 
http://saberes.senado.leg.br/

Inscrições abertas conforme 
indicação no site

Capacitar os servidores 
para o atendimento das 

novas obrigações e 
diretrizes trazidas na Lei 

n.º 12.527/11. 

Servidores em 
geral.

Sem ônus

https://www.google.com/url?q=http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos&sa=D&ust=1479905822982000&usg=AFQjCNHn-JodFWaEelr8DVsOZ2g912CD6g
https://www.google.com/url?q=http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos&sa=D&ust=1479905822982000&usg=AFQjCNHn-JodFWaEelr8DVsOZ2g912CD6g
https://www.google.com/url?q=http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos&sa=D&ust=1479905822983000&usg=AFQjCNGYurhdds_s1M6obyyj5heEZE6dDw
https://www.google.com/url?q=http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia&sa=D&ust=1479905822989000&usg=AFQjCNF4EnR9RUUwPX7V3GIvwUw5p5qLUw
https://www.google.com/url?q=http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia&sa=D&ust=1479905822989000&usg=AFQjCNF4EnR9RUUwPX7V3GIvwUw5p5qLUw
https://www.google.com/url?q=http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia&sa=D&ust=1479905822990000&usg=AFQjCNHBNnQBnC1qc8MRqR7sVlujC5adXA
https://www.google.com/url?q=http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia&sa=D&ust=1479905822997000&usg=AFQjCNGY7__4QkiuHj9i9kddUkRKSDFamA
https://www.google.com/url?q=http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia&sa=D&ust=1479905822997000&usg=AFQjCNGY7__4QkiuHj9i9kddUkRKSDFamA
https://www.google.com/url?q=http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia&sa=D&ust=1479905822997000&usg=AFQjCNGY7__4QkiuHj9i9kddUkRKSDFamA
https://www.google.com/url?q=http://saberes.senado.leg.br/&sa=D&ust=1479905823003000&usg=AFQjCNEwJCSr-CkptI200j_v294VPmtp_w
https://www.google.com/url?q=http://saberes.senado.leg.br/&sa=D&ust=1479905823004000&usg=AFQjCNFfi6j8m1DqvX1Eid3dHfjxmSMBlA


PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

PORTFÓLIO DE CURSOS

Curso Instituição Inscrições/ Turmas Objetivo Público-alvo Recursos

Postura e 
Imagem 

Profissional

Escola Virtual -
Fundação Bradesco

(59 horas) 
http://www.ev.org.br/Cursos/

Paginas/Online.aspx 

Inscrições abertas conforme 
indicação no site

Conhecer os elementos 
básicos para causar uma 
boa imagem profissional.

Servidores em 
geral.

Sem ônus

Auxiliar de 
escritório

Universidade Aberta e 
Integrada de Minas Gerais 

(25 horas) 
http://www.uaitec.mg.gov.br/

inicio/cursos

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Capacitar o servidor a 
aplicar conceitos básicos 

para o exercício de funções 
no setor administrativo de 

uma instituição.

Servidores em 
geral.

Sem ônus

Etiquetas e 
boas maneiras 

como 
profissional

Universidade Aberta e 
Integrada de Minas Gerais 

(40 horas) 
http://www.uaitec.mg.gov.br/

inicio/cursos

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Apresentar princípios de 
etiqueta e aspectos 

adequados para a ação 
profissional.

Servidores em 
geral.

Sem ônus

Introdução às 
práticas 

administrativas

Universidade Aberta e 
Integrada de Minas Gerais 

(30 horas) 
http://www.uaitec.mg.gov.br/

inicio/cursos

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Aplicar técnicas para o 
desenvolvimento de 

atitudes e habilidades 
necessárias para o melhor 

exercício de práticas 
administrativas.

Servidores em 
geral

Sem ônus

ÁREA  GERAL

https://www.google.com/url?q=http://www.ev.org.br/Cursos/Paginas/Online.aspx&sa=D&ust=1479905823061000&usg=AFQjCNGFLapF6AsNhLJjoaugTO-OUbOFlA
https://www.google.com/url?q=http://www.ev.org.br/Cursos/Paginas/Online.aspx&sa=D&ust=1479905823062000&usg=AFQjCNG2kEyX_gjjwf9WuK8BuYMeWNevvQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ev.org.br/Cursos/Paginas/Online.aspx&sa=D&ust=1479905823062000&usg=AFQjCNG2kEyX_gjjwf9WuK8BuYMeWNevvQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823068000&usg=AFQjCNHdth1MjV2Ndp5yOQcdiOPn_vQJGA
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823069000&usg=AFQjCNFMmNrWuY0t_EG8i82vf1-MPv1h4Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823069000&usg=AFQjCNFMmNrWuY0t_EG8i82vf1-MPv1h4Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823076000&usg=AFQjCNHxf3D1oxAyJKJiqo1VtGutp69YDw
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823076000&usg=AFQjCNHxf3D1oxAyJKJiqo1VtGutp69YDw
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823077000&usg=AFQjCNEz1n_33HLS_Mhw8rpeLbncrBfGaw
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823085000&usg=AFQjCNE22OmJVde1-OOI1X9qjr7YgOuQww
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823085000&usg=AFQjCNE22OmJVde1-OOI1X9qjr7YgOuQww
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823085000&usg=AFQjCNE22OmJVde1-OOI1X9qjr7YgOuQww


PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

PORTFÓLIO DE CURSOS

Curso Instituição Inscrições/ Turmas Objetivo Público-alvo Recursos

Organização 
de Eventos

Universidade Aberta e 
Integrada de Minas Gerais 

(40 horas) 
http://www.uaitec.mg.gov.br/

inicio/cursos

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Proporcionar o 
desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades e 
competências para a 

coordenação e organização 
de eventos.

Servidores que 
atuam na 

organização de 
eventos em 

geral.

Sem ônus

Secretariado

Universidade Aberta e 
Integrada de Minas Gerais 

(10 horas) 
http://www.uaitec.mg.gov.br/

inicio/cursos

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Fornecer conhecimentos e 
técnicas de rotinas 

administrativas, de gestão de 
relacionamento e processos 
corporativos para a área de 

secretariado.

Servidores que 
atuam na área 

de secretariado.
Sem ônus

Processo de 
Comunicação e 
Comunicação 
Institucional

FGV Online
(5 horas) 

http://www5.fgv.br/fgvonline
/Cursos/Gratuitos 

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Possibilitar o conhecimento 
dos princípios fundamentais 
que regem a comunicação e 

os principais pressupostos da 
comunicação como área 

passível de ser gerida por 
uma estratégia 
organizacional. 

Servidores em 
geral e, 

especificamente, 
servidores que 
atuam na área 

de comunicação.

Sem ônus

Gestão do 
Tempo

ESAGS - Escola Superior de 
Administração e Gestão

http://esags.edu.br/cursos-gr
atuitos/

Inscrições abertas conforme 
indicação no site

Capacitar os servidores 
sobre como administrar 

melhor o seu tempo. 

Servidores em 
geral.

Sem ônus

ÁREA  GERAL

https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823140000&usg=AFQjCNGRmM72_kXhgBK4ja39Urjy4GTgoQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823140000&usg=AFQjCNGRmM72_kXhgBK4ja39Urjy4GTgoQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823140000&usg=AFQjCNGRmM72_kXhgBK4ja39Urjy4GTgoQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823146000&usg=AFQjCNEQKCcAaS7vGPRkL11bs_IlaKHXRA
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823147000&usg=AFQjCNGnPz9344tgJDBXUJlSJxXDC-P7EA
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823147000&usg=AFQjCNGnPz9344tgJDBXUJlSJxXDC-P7EA
https://www.google.com/url?q=http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos&sa=D&ust=1479905823156000&usg=AFQjCNH0uAVdJgAfStYdiYKiuYvWMJqrfw
https://www.google.com/url?q=http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos&sa=D&ust=1479905823157000&usg=AFQjCNFD3G36LaUPP9UaRRSv_d0yFgxDFg
https://www.google.com/url?q=http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos&sa=D&ust=1479905823157000&usg=AFQjCNFD3G36LaUPP9UaRRSv_d0yFgxDFg
https://www.google.com/url?q=http://esags.edu.br/cursos-gratuitos/&sa=D&ust=1479905823166000&usg=AFQjCNEJfxxsEh5jxD21tdvRSxUPJjbUYA
https://www.google.com/url?q=http://esags.edu.br/cursos-gratuitos/&sa=D&ust=1479905823166000&usg=AFQjCNEJfxxsEh5jxD21tdvRSxUPJjbUYA
https://www.google.com/url?q=http://esags.edu.br/cursos-gratuitos/&sa=D&ust=1479905823166000&usg=AFQjCNEJfxxsEh5jxD21tdvRSxUPJjbUYA
https://www.google.com/url?q=http://esags.edu.br/cursos-gratuitos/&sa=D&ust=1479905823167000&usg=AFQjCNEInA7xT824YeEdu9IG94G2QcIqwQ


PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

PORTFÓLIO DE CURSOS

Curso Instituição Inscrições/ Turmas Objetivo Público-alvo Recursos

Clima 
Organizacional

UNA Virtual -
Cursos Livres 

(10 horas)   
http://cursoslivres.nucleoead

.com.br/ 

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Apresentar a 
funcionalidade da 

pesquisa de clima e sua 
importância para a gestão 
da comunicação interna.

Gestores em 
geral.

Sem ônus

Desenvolvimento 
de Equipes

Instituto Legislativo 
Brasileiro - Senado Online 

(10 horas) 
http://saberes.senado.leg.br/ 

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Capacitar o gestor a buscar 
desenvolver uma equipe 
produtiva, com base na 

administração do tempo e 
na comunicação eficaz. 

Gestores em 
geral.

Sem ônus

Direito 
Administrativo 
para Gerentes 

no Setor 
Público

Instituto Legislativo 
Brasileiro - Senado Online 

(35 horas) 
http://saberes.senado.leg.br/

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Instruir o gestor sobre a 
importância da Gestão 

pública e seus principais 
elementos, tais como o 

contrato administrativo.

Gestores. Sem ônus

Formação de 
Líderes

ESAGS - Escola Superior de 
Administração e Gestão 

http://esags.edu.br/cursos-gr
atuitos/

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Capacitar o gestor sobre 
temas relacionados à 

liderança, como motivação, 
comunicação, trabalho em 

equipe e feedback, 
possibilitar o conhecimento 

de algumas técnicas de 
liderança e das competências 

essenciais de um líder. 

Gestores em 
geral.

Sem ônus

ÁREA  GESTÃO

https://www.google.com/url?q=http://cursoslivres.nucleoead.com.br/&sa=D&ust=1479905823219000&usg=AFQjCNHZGJbF1rlpHo360v5XQNLsQuQNMw
https://www.google.com/url?q=http://cursoslivres.nucleoead.com.br/&sa=D&ust=1479905823220000&usg=AFQjCNH4bGCLq25wv9yX1dU1DfFFMgk5Jw
https://www.google.com/url?q=http://cursoslivres.nucleoead.com.br/&sa=D&ust=1479905823220000&usg=AFQjCNH4bGCLq25wv9yX1dU1DfFFMgk5Jw
https://www.google.com/url?q=http://saberes.senado.leg.br/&sa=D&ust=1479905823226000&usg=AFQjCNFSuXEaa4eYvqxPBAk_Y_udyV95Rw
https://www.google.com/url?q=http://saberes.senado.leg.br/&sa=D&ust=1479905823226000&usg=AFQjCNFSuXEaa4eYvqxPBAk_Y_udyV95Rw
https://www.google.com/url?q=http://saberes.senado.leg.br/&sa=D&ust=1479905823233000&usg=AFQjCNHKFPIPQpNqHAVrxUOYGObKp7HOqQ
https://www.google.com/url?q=http://saberes.senado.leg.br/&sa=D&ust=1479905823233000&usg=AFQjCNHKFPIPQpNqHAVrxUOYGObKp7HOqQ
https://www.google.com/url?q=http://esags.edu.br/cursos-gratuitos/&sa=D&ust=1479905823241000&usg=AFQjCNHvtFlCfMBOGIj_uLyPoLDRcqbH4g
https://www.google.com/url?q=http://esags.edu.br/cursos-gratuitos/&sa=D&ust=1479905823241000&usg=AFQjCNHvtFlCfMBOGIj_uLyPoLDRcqbH4g
https://www.google.com/url?q=http://esags.edu.br/cursos-gratuitos/&sa=D&ust=1479905823241000&usg=AFQjCNHvtFlCfMBOGIj_uLyPoLDRcqbH4g
https://www.google.com/url?q=http://esags.edu.br/cursos-gratuitos/&sa=D&ust=1479905823242000&usg=AFQjCNHYMqCAF9UvRzfPfehpVJmhVUBaEg


PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

PORTFÓLIO DE CURSOS

Curso Instituição Inscrições/ Turmas Objetivo Público-alvo Recursos

Gerência de 
Projetos

EaD - ENAP
(40 horas) 

http://www.enap.gov.br/web/
pt-br/a-distancia 

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Capacitar os servidores 
para elaboração adequada 

de projetos e seu 
gerenciamento na área 

pública.

Servidores que 
trabalham com 

gestão de 
projetos.

Sem ônus

Gestão de 
Conflitos

UNA Virtual -
Cursos Livres

(10 horas) 
http://cursoslivres.nucleoead

.com.br/ 

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Capacitar o gestor para 
compreender a gestão de 

conflitos como fator 
fundamental para 

minimizar e prevenir 
problemas futuros. 

Gestores em 
geral.

Sem ônus

ÁREA  GESTÃO

https://www.google.com/url?q=http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia&sa=D&ust=1479905823278000&usg=AFQjCNFyI9aEkjFBAXKHj1_njWpeeBaiTg
https://www.google.com/url?q=http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia&sa=D&ust=1479905823279000&usg=AFQjCNELMgj36P4BGJ0G3nmJx77dJToifQ
https://www.google.com/url?q=http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia&sa=D&ust=1479905823279000&usg=AFQjCNELMgj36P4BGJ0G3nmJx77dJToifQ
https://www.google.com/url?q=http://cursoslivres.nucleoead.com.br/&sa=D&ust=1479905823287000&usg=AFQjCNFtYioLI9jdS-dTHgWVwejThrMHBA
https://www.google.com/url?q=http://cursoslivres.nucleoead.com.br/&sa=D&ust=1479905823287000&usg=AFQjCNFtYioLI9jdS-dTHgWVwejThrMHBA
https://www.google.com/url?q=http://cursoslivres.nucleoead.com.br/&sa=D&ust=1479905823288000&usg=AFQjCNElYcFEGdHsge5TDCfdUyE2RcAP1A


PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

PORTFÓLIO DE CURSOS

Curso Instituição Inscrições/ Turmas Objetivo Público-alvo Recursos

Gestão 
Estratégica na 
Adm Pública

Instituto Legislativo 
Brasileiro - Senado Online 

(40 horas) 
http://saberes.senado.leg.br/ 

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Apresentar ao servidor os 
principais elementos da 

gestão estratégica na 
administração pública.

Servidores e 
gestores em 

geral.
Sem ônus

Liderança de 
Equipes

ESPM - Escola Superior de 
Administração e Gestão

Cursos Abertos 
(6 horas) 

http://www2.espm.br/cursos/
educacao-distancia/cursos-ab

ertos 

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Fornecer ao gestor 
ferramentas e elementos 

que auxiliem no 
gerenciamento e  liderança 

de suas equipes. 

Gestores em 
geral.

Sem ônus

Ouvidoria na 
Administração 

Pública

Instituto Legislativo 
Brasileiro - Senado Online 

(20 horas) 
http://saberes.senado.leg.br/

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Capacitar os servidores 
nos fundamentos da 
Ouvidoria Pública e 

aspectos básicos 
relacionados à sua 

atuação.

Servidores que 
atuam na área 
da ouvidoria.

Sem ônus

ÁREA  GESTÃO

https://www.google.com/url?q=http://saberes.senado.leg.br/&sa=D&ust=1479905823339000&usg=AFQjCNFGfqYM-gdXhLUDAPSWIclU-MMFYA
https://www.google.com/url?q=http://saberes.senado.leg.br/&sa=D&ust=1479905823339000&usg=AFQjCNFGfqYM-gdXhLUDAPSWIclU-MMFYA
https://www.google.com/url?q=http://www2.espm.br/cursos/educacao-distancia/cursos-abertos&sa=D&ust=1479905823348000&usg=AFQjCNE6JtzNt40vOBALIF1LJYNq0BfUEg
https://www.google.com/url?q=http://www2.espm.br/cursos/educacao-distancia/cursos-abertos&sa=D&ust=1479905823348000&usg=AFQjCNE6JtzNt40vOBALIF1LJYNq0BfUEg
https://www.google.com/url?q=http://www2.espm.br/cursos/educacao-distancia/cursos-abertos&sa=D&ust=1479905823348000&usg=AFQjCNE6JtzNt40vOBALIF1LJYNq0BfUEg
https://www.google.com/url?q=http://www2.espm.br/cursos/educacao-distancia/cursos-abertos&sa=D&ust=1479905823349000&usg=AFQjCNGZkqd7yisCKwBFz13H0sGDFRg_0w
https://www.google.com/url?q=http://www2.espm.br/cursos/educacao-distancia/cursos-abertos&sa=D&ust=1479905823349000&usg=AFQjCNGZkqd7yisCKwBFz13H0sGDFRg_0w
https://www.google.com/url?q=http://www2.espm.br/node/13125&sa=D&ust=1479905823351000&usg=AFQjCNE7m4gh7DtkgSdGkyCTGe_x5vb8yg
https://www.google.com/url?q=http://www2.espm.br/node/13125&sa=D&ust=1479905823352000&usg=AFQjCNGLR-FG5DZVtCPIKD_Nlyd_fsRg6A
https://www.google.com/url?q=http://www2.espm.br/node/13125&sa=D&ust=1479905823352000&usg=AFQjCNGLR-FG5DZVtCPIKD_Nlyd_fsRg6A
https://www.google.com/url?q=http://www2.espm.br/node/13125&sa=D&ust=1479905823352000&usg=AFQjCNGLR-FG5DZVtCPIKD_Nlyd_fsRg6A
https://www.google.com/url?q=http://www2.espm.br/node/13125&sa=D&ust=1479905823352000&usg=AFQjCNGLR-FG5DZVtCPIKD_Nlyd_fsRg6A
https://www.google.com/url?q=http://saberes.senado.leg.br/&sa=D&ust=1479905823357000&usg=AFQjCNEixUMzHx2NtEzNMsMcPxnOkBM-uQ
https://www.google.com/url?q=http://saberes.senado.leg.br/&sa=D&ust=1479905823358000&usg=AFQjCNFpY5sSch7Y9zY6nicY-rWyyxrnUA
https://www.google.com/url?q=http://saberes.senado.leg.br/&sa=D&ust=1479905823358000&usg=AFQjCNFpY5sSch7Y9zY6nicY-rWyyxrnUA


PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

PORTFÓLIO DE CURSOS

Curso Instituição Inscrições/ Turmas Objetivo Público-alvo Recursos

Autocad

Universidade Aberta e 
Integrada de Minas Gerais 

(80 horas) 
http://www.uaitec.mg.gov.br/

inicio/cursos

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Aprender como utilizar o 
autocad e suas 
ferramentas.

Servidores e 
gestores que 
necessitam e 

utilizam a 
ferramenta.

Sem ônus

BrOffice

Universidade Aberta e 
Integrada de Minas Gerais 

(30 horas) 
http://www.uaitec.mg.gov.br/

inicio/cursos

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Aprender a utilizar as 
ferramentas do BrOffice - 

textos, planilhas e 
apresentações.

Servidores em 
geral.

Sem ônus

Como usar a 
internet, 

navegação e 
e-mail

Universidade Aberta e 
Integrada de Minas Gerais 

(10 horas) 
http://www.uaitec.mg.gov.br/

inicio/cursos

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Aprender a utilizar as 
ferramentas da internet e 
o e-mail adequadamente.

Servidores em 
geral

Sem ônus

Gestão 
Estratégica de 

TI

Escola Virtual - 
Fundação Bradesco

(42 horas)  
http://www.ev.org.br/Cursos/

Paginas/Online.aspx 

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Conhecer os conceitos de 
Gerenciamento de Serviços 

de TI e os principais 
processos envolvidos na 

Infraestrutura de TI. 

Servidores e 
gestores da área 

de TI.
Sem ônus

ÁREA  INFORMÁTICA

https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823416000&usg=AFQjCNGrA5Gnw0bkhLGb8KMB0IZ6VkMcjA
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823416000&usg=AFQjCNGrA5Gnw0bkhLGb8KMB0IZ6VkMcjA
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823417000&usg=AFQjCNH1teli3PljsSEGjzOUbQVRaSPfuA
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823417000&usg=AFQjCNH1teli3PljsSEGjzOUbQVRaSPfuA
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823423000&usg=AFQjCNEeA2g2-t-dyQ9SAAprHXHM75sQNw
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823423000&usg=AFQjCNEeA2g2-t-dyQ9SAAprHXHM75sQNw
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823424000&usg=AFQjCNEINyxrrjiX6wdJ9-MRzonibIWHNQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823431000&usg=AFQjCNHXFwhX3vqjKgm7107Qxn2ayV-7EA
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823431000&usg=AFQjCNHXFwhX3vqjKgm7107Qxn2ayV-7EA
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823432000&usg=AFQjCNHPwym2pdLWuFefgW2KwF6GFFRvFQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823432000&usg=AFQjCNHPwym2pdLWuFefgW2KwF6GFFRvFQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ev.org.br/Cursos/Paginas/Online.aspx&sa=D&ust=1479905823439000&usg=AFQjCNEFNejekF6QQ_964RclPCOwQEXhzw
https://www.google.com/url?q=http://www.ev.org.br/Cursos/Paginas/Online.aspx&sa=D&ust=1479905823440000&usg=AFQjCNG92uEr26hlth2WBOMep0c2f4-fwA
https://www.google.com/url?q=http://www.ev.org.br/Cursos/Paginas/Online.aspx&sa=D&ust=1479905823440000&usg=AFQjCNG92uEr26hlth2WBOMep0c2f4-fwA


PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

PORTFÓLIO DE CURSOS

Curso Instituição Inscrições/ Turmas Objetivo Público-alvo Recursos

LibreOffice 
Calc

http://webeduc.mec.gov.br/P
roinfo-integrado/calc/aula1/i

ntroducao.html
(sem certificação)

Não há necessidade de 
inscrição - basta entrar no 

link

Capacitar o servidor para o 
uso do LibreOffice Calc.

Servidores em 
geral.

Sem ônus

LibreOffice 
Writer

http://webeduc.mec.gov.br/P
roinfo-integrado/writer/aula

1/introducao.html
(sem certificação)

Não há necessidade de 
inscrição - basta entrar no 

link

Capacitar o servidor para o 
uso do LibreOffice Writer.

Servidores em 
geral.

Sem ônus

ÁREA  INFORMÁTICA

https://www.google.com/url?q=http://webeduc.mec.gov.br/Proinfo-integrado/calc/aula1/introducao.html&sa=D&ust=1479905823473000&usg=AFQjCNFekrEUG0YwoSc65TLW2XNRVaiX3g
https://www.google.com/url?q=http://webeduc.mec.gov.br/Proinfo-integrado/calc/aula1/introducao.html&sa=D&ust=1479905823474000&usg=AFQjCNEXOpPuBi-Ev1Y8iKVRnafJzxin8A
https://www.google.com/url?q=http://webeduc.mec.gov.br/Proinfo-integrado/calc/aula1/introducao.html&sa=D&ust=1479905823474000&usg=AFQjCNEXOpPuBi-Ev1Y8iKVRnafJzxin8A
https://www.google.com/url?q=http://webeduc.mec.gov.br/Proinfo-integrado/calc/aula1/introducao.html&sa=D&ust=1479905823475000&usg=AFQjCNHJh_erw2fef52PQDU_nf_wirE5ow
https://www.google.com/url?q=http://webeduc.mec.gov.br/Proinfo-integrado/writer/aula1/introducao.html&sa=D&ust=1479905823481000&usg=AFQjCNGLw3d5zVja8MMFOP7riBfDPx716g
https://www.google.com/url?q=http://webeduc.mec.gov.br/Proinfo-integrado/writer/aula1/introducao.html&sa=D&ust=1479905823481000&usg=AFQjCNGLw3d5zVja8MMFOP7riBfDPx716g
https://www.google.com/url?q=http://webeduc.mec.gov.br/Proinfo-integrado/writer/aula1/introducao.html&sa=D&ust=1479905823482000&usg=AFQjCNGmb3N55XxZH8CF0hMWBiIQp9nmeg
https://www.google.com/url?q=http://webeduc.mec.gov.br/Proinfo-integrado/writer/aula1/introducao.html&sa=D&ust=1479905823482000&usg=AFQjCNGmb3N55XxZH8CF0hMWBiIQp9nmeg


PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

PORTFÓLIO DE CURSOS

Curso Instituição Inscrições/ Turmas Objetivo Público-alvo Recursos

Formação de 
Pregoeiros

EaD - ENAP
(20 horas) 

http://www.enap.gov.br/web/
pt-br/a-distancia 

Turmas em: 8/11 a 28/11 
(inscrição: 23/09 a 3/11)

Capacitar os servidores 
que atuam como 

pregoeiros, 
proporcionando uma 

execução mais eficaz dos 
procedimentos previstos 
na modalidade pregão. 

Servidores que 
atuam na área.

Sem ônus

Lei 8.666/93, 
Pregão e 

Registro de 
Preços

EaD - ENAP
(30 horas) 

http://www.enap.gov.br/web/
pt-br/a-distancia 

Turmas em: 15/11 a 12/12 
(inscrição: 26/09 a 10/11)

Capacitar os servidores 
para adotar, de forma 
adequada, as normas e 
regras dos processos de 

aquisição no setor público.

Servidores que 
atuam na área.

Sem ônus

Modalidades, 
Tipos e Fases 
de Licitação

Instituto Legislativo 
Brasileiro - Senado Online 

(40 horas) 
http://saberes.senado.leg.br/ 

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Capacitar os servidores 
para adotar, de forma 

adequada, as normas que 
disciplinam a compra de 
bens pela Administração 

Pública. 

Servidores em 
geral.

Sem ônus

ÁREA  LICITAÇÃO

https://www.google.com/url?q=http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia&sa=D&ust=1479905823522000&usg=AFQjCNGdgPRD1sc8IuAzMH_97Aj94bX2zw
https://www.google.com/url?q=http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia&sa=D&ust=1479905823522000&usg=AFQjCNGdgPRD1sc8IuAzMH_97Aj94bX2zw
https://www.google.com/url?q=http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia&sa=D&ust=1479905823523000&usg=AFQjCNGsWA8P89DOmrqZiQlSbCS5l_9Nxg
https://www.google.com/url?q=http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia&sa=D&ust=1479905823529000&usg=AFQjCNEc1lWYcCZpfY-3eTImM9RmKMz4iQ
https://www.google.com/url?q=http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia&sa=D&ust=1479905823529000&usg=AFQjCNEc1lWYcCZpfY-3eTImM9RmKMz4iQ
https://www.google.com/url?q=http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia&sa=D&ust=1479905823529000&usg=AFQjCNEc1lWYcCZpfY-3eTImM9RmKMz4iQ
https://www.google.com/url?q=http://saberes.senado.leg.br/&sa=D&ust=1479905823537000&usg=AFQjCNEF65uZ0NIa-cd3xAgBalpuuRyfnQ
https://www.google.com/url?q=http://saberes.senado.leg.br/&sa=D&ust=1479905823537000&usg=AFQjCNEF65uZ0NIa-cd3xAgBalpuuRyfnQ
https://www.google.com/url?q=http://saberes.senado.leg.br/mod/glossary/showentry.php?eid%3D5941%26displayformat%3Ddictionary&sa=D&ust=1479905823540000&usg=AFQjCNGoyDzxC4oBm_nxdvIMDYVfy8FcDA
https://www.google.com/url?q=http://saberes.senado.leg.br/mod/glossary/showentry.php?eid%3D5941%26displayformat%3Ddictionary&sa=D&ust=1479905823540000&usg=AFQjCNGoyDzxC4oBm_nxdvIMDYVfy8FcDA
https://www.google.com/url?q=http://saberes.senado.leg.br/mod/glossary/showentry.php?eid%3D5941%26displayformat%3Ddictionary&sa=D&ust=1479905823540000&usg=AFQjCNGoyDzxC4oBm_nxdvIMDYVfy8FcDA
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MUNICÍPIO DE 
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SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

PORTFÓLIO DE CURSOS

Curso Instituição Inscrições/ Turmas Objetivo Público-alvo Recursos

Gestão 
Estratégica de 

Pessoas e 
Planos de 
Carreiras

EaD - ENAP
(20 horas) 

http://www.enap.gov.br/web/
pt-br/a-distancia 

Turmas em: 01/11 a 21/11 
(inscrição: 12/8 a 27/10)

Conhecer a gestão por 
competências e as diretrizes 

de planos de carreira no 
âmbito do Poder Executivo 

Federal com enfoque na 
gestão por competências.

Servidores 
interessados na 
temática e que 
exercem suas 
funções nessa 

área.

Sem ônus

Motivação nas 
Organizações

FGV Online
(5 horas) 

http://www5.fgv.br/fgvonline
/Cursos/Gratuitos 

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Apresentar ao servidor o 
processo motivacional, os 

diferentes fatores envolvidos 
na motivação, as principais 
teorias sobre motivação e 
alguns dos mecanismos de 

defesa para resistir a alguma 
frustração.

Servidores e 
gestores em 

geral.
Sem ônus

Planejamento 
da Formação 

Online na 
Administração 

Pública

EaD - ENAP
(50 horas) 

http://www.enap.gov.br/web/
pt-br/a-distancia 

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Capacitar o servidor para 
conhecer a modalidade a 

distância e as possibilidades 
da aprendizagem on-line na 
administração pública e nos 
ambientes organizacionais, 
visando a preparação de um 

projeto e-learning.

Servidores que 
atuam na área 
de capacitação, 
treinamento e 

desenvolvimento.

Sem ônus

ÁREA  GESTÃO DE PESSOAS

https://www.google.com/url?q=http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia&sa=D&ust=1479905823587000&usg=AFQjCNF6VnVOKxB4vnZI8jk9WHjh9jLwlg
https://www.google.com/url?q=http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia&sa=D&ust=1479905823588000&usg=AFQjCNHG_dMC_h0t-JHLEla7XOfZU9nbSg
https://www.google.com/url?q=http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia&sa=D&ust=1479905823588000&usg=AFQjCNHG_dMC_h0t-JHLEla7XOfZU9nbSg
https://www.google.com/url?q=http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos&sa=D&ust=1479905823594000&usg=AFQjCNGWvMlxPuM1qjjIXrtM3FaJZpH-nA
https://www.google.com/url?q=http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos&sa=D&ust=1479905823595000&usg=AFQjCNGG6MeH1VljAk80DDPrXVIWw6AeWg
https://www.google.com/url?q=http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos&sa=D&ust=1479905823595000&usg=AFQjCNGG6MeH1VljAk80DDPrXVIWw6AeWg
https://www.google.com/url?q=http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia&sa=D&ust=1479905823602000&usg=AFQjCNEIW7Sdp5s8DgBgHavaw8RVMqxtlg
https://www.google.com/url?q=http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia&sa=D&ust=1479905823603000&usg=AFQjCNEtd9cDwRBZ9L_vkIaP6nlQZgdNIg
https://www.google.com/url?q=http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia&sa=D&ust=1479905823603000&usg=AFQjCNEtd9cDwRBZ9L_vkIaP6nlQZgdNIg
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Curso Instituição Inscrições/ Turmas Objetivo Público-alvo Recursos

Departamento 
Pessoal

Universidade Aberta e 
Integrada de Minas Gerais 

(10 horas) 
http://www.uaitec.mg.gov.br/

inicio/cursos

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Adquirir e aplicar 
conhecimentos CLT para 
desempenho de rotinas 

trabalhistas.

Servidores que 
atuam com essa 
modalidade de 

contratação.

Sem ônus

Legislação 
Trabalhista

Universidade Aberta e 
Integrada de Minas Gerais 

(10 horas) 
http://www.uaitec.mg.gov.br/

inicio/cursos

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Capacitar o servidor a 
conhecer os dispositivos 

legais - CLT - que regulam 
as relações do trabalho.

Servidores que 
atuam com essa 
modalidade de 

contratação.

Sem ônus 

Segurança do 
Trabalho

Universidade Aberta e 
Integrada de Minas Gerais 

(10 horas) 
http://www.uaitec.mg.gov.br/

inicio/cursos

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Identificar medidas de 
proteção relativas à saúde 
e segurança no ambiente 

de trabalho.

Servidores que 
atuam na área 

de Segurança do 
Trabalho.

Sem ônus.

ÁREA  GESTÃO DE PESSOAS

https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823644000&usg=AFQjCNHBV38FRem06_W5OeUuijEkQh22yg
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823644000&usg=AFQjCNHBV38FRem06_W5OeUuijEkQh22yg
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823645000&usg=AFQjCNF37g-k4jdy1eT3wdu_PMWOikGq7w
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823645000&usg=AFQjCNF37g-k4jdy1eT3wdu_PMWOikGq7w
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823652000&usg=AFQjCNEitNFol50Y-qhFic6BmapLM-Stiw
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823652000&usg=AFQjCNEitNFol50Y-qhFic6BmapLM-Stiw
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823653000&usg=AFQjCNG_MiYKGehN6lUPSCfmUCYDbzrXSQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823653000&usg=AFQjCNG_MiYKGehN6lUPSCfmUCYDbzrXSQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823659000&usg=AFQjCNEubdOgIJDnofNKoHGtZfA1WnJIdQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823659000&usg=AFQjCNEubdOgIJDnofNKoHGtZfA1WnJIdQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823659000&usg=AFQjCNEubdOgIJDnofNKoHGtZfA1WnJIdQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uaitec.mg.gov.br/inicio/cursos&sa=D&ust=1479905823660000&usg=AFQjCNEmi5DnEYiSOeZ6P07yv1HBhCEd-g
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Curso Instituição Inscrições/ Turmas Objetivo Público-alvo Recursos

Recursos 
Humanos

FGV Online
(15 horas)

http://www5.fgv.br/fgvonline
/Cursos/Gratuitos  

Inscrições abertas conforme 
indicação no site 

Capacitar o servidor na 
execução e análise dos 

programas de treinamento 
e desenvolvimento de 

pessoal, tratando também 
de questões relativas à 

liderança e à avaliação de 
resultados. 

Servidores que 
atuam na área 
de capacitação, 
treinamento e 

desenvolvimento.

Sem ônus

Gestão de 
Desempenho 
em Estágio 
Probatório

Gerência de Capacitação do 
Servidor
(8 horas)

Dezembro/2016

Capacitar gestores para 
conhecer o processo e 

realizar a gestão do 
desempenho dos 

servidores em estágio 
probatório.

Gestores que 
possuem 

servidores em 
estágio 

probatório.

Sem ônus

ÁREA  GESTÃO DE PESSOAS

https://www.google.com/url?q=http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos&sa=D&ust=1479905823693000&usg=AFQjCNFzdu674RgcpN8xqRuVpkPQpuZVIA
https://www.google.com/url?q=http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos&sa=D&ust=1479905823694000&usg=AFQjCNGM4T8g2IcSKswKnZ9vfF-EsLkjdA
https://www.google.com/url?q=http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos&sa=D&ust=1479905823694000&usg=AFQjCNGM4T8g2IcSKswKnZ9vfF-EsLkjdA

