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I. INTRODUÇÃO 

 

 À Luz da Lei Complementar nº 45/94, art. 19-A, II c/c a Resolução PRES/CPGE nº 

10/2010, art.5º, I, compete ao Centro de Estudos Jurídicos - Cejur as tarefas atinentes ao fomento de 

atividade de capacitação, aperfeiçoamento e qualificação dos integrantes da carreira de Procurador 

de Estado. 

Em cumprimento dessa missão e visando à elaboração do Plano de Capacitação, 

Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Procuradores de Estado para o exercício de 2014, 

com fulcro no artigo 29, da referida Resolução, foram instados todos os procuradores de estado para 

informar ao Centro de Estudos Jurídicos a necessidade de oferecimento de evento de capacitação, 

aperfeiçoamento e qualificação profissional para sua Especializada, Setor Administrativo ou para 

determinado Procurador ou Servidor, em função da necessidade de serviço ou de sua recém-lotação 

que exija atualização com a nova temática da especializada ou do setor administrativo, conforme 

memorando nº 56-13-0008266. 

A partir destas informações, e considerando o programa anual desenvolvido no 

exercício de 2013, apresentaremos proposta de capacitação para 2014. 

Ressaltamos que a metodologia de programação de eventos de capacitação sofrerá 

modificações com a conclusão dos trabalhos referentes ao Mapeamento de Competências da PGE e 

nova etapa de trabalho com a UFPA de implantação de processos suportes ao modelo de Gestão de 

Competência que será a elaboração de Trilha de Aprendizagem das Competências da PGE, de 

indicadores de avaliação de impacto das ações de capacitação. 

 

II. DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOS PROCURADORES 2014 

 

A Resolução PRES/CPGE nº 10/2010, que regulamenta a política de capacitação 

aperfeiçoamento e qualificação profissional no âmbito da PGE, determina a observância dos 

seguintes princípios: 

I – precedência de aplicação de recursos para eventos de capacitação, aperfeiçoamento 

e qualificação profissional destinados aos procuradores do estado sobre os demais 

integrantes do Quadro de Pessoal da Procuradoria-Geral do Estado.   

II – universalidade, compreendendo a oportunidade de acesso prioritário a todos os 

membros das Carreiras de Procurador do Estado, bem como de Servidor do Quadro de 

Pessoal da Procuradoria-Geral do Estado ao programa anual de capacitação, 

aperfeiçoamento e qualificação profissional; 

II – progressividade, consistindo na realização gradual de capacitação, 

aperfeiçoamento e qualificação profissional voltados a atingir níveis sucessivamente 

melhores de eficiência na prestação dos serviços; 
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III – contributividade, consistindo no repasse dos conhecimentos adquiridos à equipe 

de trabalho, bem como às atividades funcionais de representação judicial e consultoria 

jurídica; 

IV – eficiência e economicidade, consistindo em propiciar eventos de qualidade com o 

menor custo possível, que atenda ao maior número de participantes. 

 

A par destes princípios, a programação voltada à capacitação do procurador do estado deve 

procurar atender às necessidades de aperfeiçoamento identificadas, tanto a partir das avaliações de 

desempenho realizada pela Corregedoria Geral, Chefias e Coordenadorias, com o objetivo de 

alcançar melhor eficiência na prestação dos serviços de consultoria e representação judicial, bem 

como de acordo com as necessidades identificadas pelo próprio procurador em desenvolver 

habilidades e/ou aprimorar técnicas, que julgar necessárias ao desempenho de atividade específica 

da área de atuação. 

Nesse condão, deve-se, ainda, observar as áreas de atuação das especializadas e matérias 

afins, cujo conteúdo programático estará alinhado com os itens discriminados no artigo 3º da 

referida Resolução, abaixo transcrito: 

 

I – temas ligados à teoria e à prática da atividade de representação judicial e 

consultoria jurídica afetos às áreas de atuação das Especializadas; 

II – temas teóricos e práticos relativos às matérias jurídicas afins, como filosofia, 

sociologia e psicologia; 

III – temas de gestão administrativa, patrimonial e de pessoas; 

IV – temas com ênfase aos aspectos humanísticos e à ética; 

V – técnica e alteração legislativa; 

VI – temas voltados às ferramentas tecnológicas e operacionais; e 

VII – temas ligados às atividades do serviço de apoio administrativo. 

 

A Resolução PRES/CPGE nº 10/2010, dispõe, ainda, que cabe ao CEJUR a tarefa atinente 

ao fomento de atividades de capacitação, aperfeiçoamento e qualificação dos integrantes da Carreira 

de Procurador do Estado, observando os princípios da política de que trata o artigo 2º e as seguintes 

diretrizes, consoante previsto no artigo 5º, § 1º e incisos: 

 

I – oferecer eventos de capacitação, aperfeiçoamento e qualificação profissional 

voltados às necessidades da Administração Pública levando-se em conta a carga 

horária compatível para efeitos de promoção na carreira: 

II – priorizar os eventos de capacitação, aperfeiçoamento e qualificação profissional 

realizados no Estado do Acre; 

III – priorizar os eventos de capacitação, aperfeiçoamento e qualificação profissional 

que possibilitem a participação de número maior de participantes com o menor gasto 

de recursos financeiros e a menor interferência nas demais atividades da Instituição; 

IV – estabelecer parcerias de trabalho ou apoiar financeiramente instituições 

promotoras de eventos de interesse para o Quadro de Pessoal da Procuradoria-Geral do 

Estado; 
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A Lei Complementar nº 200, de 23.07.2009, que acresceu o artigo 33-B da Lei 

Complementar nº45, de Julho de 1994, como um dos requisitos para a promoção na carreira de 

procurador de estado, as certificações em cursos e eventos de capacitação, aperfeiçoamento e 

qualificação profissional, com somatório de carga horária que varia de cento e vinte a cento e 

oitenta horas, no período de três anos, e para promoção a classe IV e Especial a autoria e publicação 

de artigo técnico-científico na área de atuação da PGE. 

Diante de tais exigências o Cejur deve promover anualmente no mínimo sessenta horas 

de evento de capacitação, bem como cumprir com no mínimo 75% das ações programadas 

neste plano, conforme meta estabelecida no Planejamento Estratégico da PGE 2011/2016. Tendo 

por base os princípios acima delineados, voltadas para a política de capacitação dos Procuradores de 

Estado, passo a analisar as indicações de cursos na forma proposta pelos próprios procuradores, 

Anexo I e da necessidade de capacitação observada na instituição. Importante destacar que 

referidos eventos podem sofrer alterações e serem substituídos por eventos congêneres, tendo 

em vista alguns imprevistos nas agendas dos prováveis facilitadores e imprevistos futuros que os 

inviabilizem.  

 

PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL A SEREM REALIZADOS PELO CEJUR 

CURSOS LIGADOS À BOA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

Dentro destas diretrizes, propomos a realização pelo próprio Cejur dos seguintes cursos 

ligados à boa gestão administrativa ex vi art.3º, I, da Resolução PRES/CPGE nº 10/2010: 

 

1. ENCONTRO DE PREPARAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA PGE PELO PROGRAMA 

GESPÚBLICA. 

 

Ementa: Noções gerais sobre o processo de avaliação no modelo Gespública de preparação para a 

avaliação 500 PONTOS. 

Objetivo: Realizar orientação previa aos membros das equipes que trabalharão com a avaliação da 

PGE com noções gerais sobre as etapas que serão desenvolvidas no processo de avaliação. 

Público: Procuradores e Chefes dos Setores Administrativos. 

Carga Horária Prevista: 2h 

Facilitadora provável – Marize Anna Monteiro de Oliveira Singui 

Data Provável: 21/02/2014  
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1.2) OFICINA DE AVALIAÇÃO DA PGE – GESPÚBLICA 

 

Ementa: Base Conceitual. Etapas do Processo e Realização da Avaliação. 

Objetivo: Preparar os membros das equipes e realizar o processo de avaliação da PGE no modelo 

Gespública de 500 PONTOS. 

Público: Procuradores e Chefes dos Setores Administrativos. 

Carga Horária Prevista: 40h 

Facilitadora provável – Simone Suely de Souza Lima Alves  

Data Provável: 17 a 21/03/2014  

 

2. ENCONTROS DE ALINHAMENTO DE CONHECIMENTO DO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO DA PGE 

 

Realização de Encontro de todos os procuradores e servidores, em fevereiro, para 

apresentação do balanço de execução do Planejamento Estratégico 2011/2016, referente ao ano de 

2013, pelo Procurador-Geral do Estado Rodrigo Fernandes das Neves e pela Coordenadora do 

Planejamento Estratégico Marize Anna Monteiro de Oliveira Singui, com fito ao alinhamento das 

informações necessárias para a plena execução dos demais projetos estratégicos, metas e 

indicadores. 

 

3. ENCONTROS DE ORIENTAÇÃO DOS ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

                     

  Propomos, também, a realização do II Encontro Técnico entre os Procuradores da 

Consultoria com as Assessorias da Administração Direta e Indireta, com o objetivo de orientar 

os participantes quanto às rotinas que envolvem o trabalho de assessoramento jurídico da 

Administração Pública.  

Carga horária: 9h 

Data Provável: 21 a 25 de julho 

 

4. OFICINA DE TRILHA DE APRENDIZAGEM DO MAPA DE COMPETÊNCIA DA 

PGE/AC 

 

Ementa: Metodologia de desenvolvimento de trilha de aprendizagem. 
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Objetivo. Capacitar equipe em elaboração de trilha de aprendizagem das Competências da PGE, 

que foram objeto de Mapeamento em 2013. 

Carga horária: A definir no convênio com a UFPA 

Data Provável: A definir no convênio com a UFPA 

 

5) OFICINA DE CRIAÇÃO DE INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

COMPETÊNCIAS 

 

Ementa: Metodologia de elaboração de indicadores de avaliação de desempenho de competências. 

Objetivo. Capacitar equipe aplicar avaliação de desempenho de competências por meio de 

indicadores e metas. 

Carga horária: A definir no convênio com a UFPA 

Data Provável: A definir no convênio com a UFPA 

 

6) OFICINA DE INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO E AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO 

 

Ementa: Metodologia de avaliação de impacto e desempenho de competências. 

Objetivo. Capacitar equipe para avaliação de impacto e desempenho de competências. 

Carga horária: A definir no convênio com a UFPA 

Data Provável: A definir no convênio com a UFPA 

 

7) OFICINA DE ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL. 

 

Ementa: Metodologia de elaboração de instrumentos de avaliação de clima organizacional. 

Objetivo: Capacitar equipe para elaboração de instrumentos de avaliação de clima organizacional. 

Carga horária: A definir no convênio com a UFPA 

Data Provável: A definir no convênio com a UFPA 
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CURSOS LIGADOS À TEORIA E À PRÁTICA  DE REPRESENTAÇÃO 

 JUDICIAL E CONSULTORIA JURÍDICA 

 

Propomos, também, a realização pelo próprio Cejur dos seguintes cursos ligados à teoria e 

à prática da atividade de representação judicial e consultoria jurídica afetos às áreas de atuação 

das Especializadas e gestão administrativa ex vi art.3º, I, da Resolução PRES/CPGE nº 10/2010: 

 

1)  REDAÇÃO FORENSE E ELEMENTOS DA GRAMÁTICA  

 

Ementa: redação forense - aspectos técnicos e estéticos, comunicação jurídica, qualidade da boa 

linguagem, linguajar jurídico, organização das ideias, expressões jurídicas e elementos da gramática 

(ortografia, acentuação e crase, pontuação, regência aspectos da redação empresarial).  

Objetivo: Capacitar a equipe na Redação Forense nos seus aspectos técnicos e estéticos, a partir das 

dúvidas mais rotineiras do ambiente forense, perpassando pelas normas e conceitos fundamentais da 

gramática normativa da língua portuguesa.   

Público: Procurador, assessores e estagiários da PGE. 

Carga Horária Prevista: 15h. 

Facilitador Provável:  Eduardo Sabbag, podendo ser presencial ou vídeo-aula. 

Data Provável: 21 a 25 de abril de 2014 

 

2) PALESTRA “A IMPORTÂNCIA DO ADVOGADO PÚBLICO NA CONSOLIDAÇÃO 

DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO”. 

 

Ementa: As funções essenciais à justiça e o papel preponderante do Procurador na consolidação do 

estado democrático de direito. 

Objetivo: Comemorar o dia do Procurador de Estado -29 de abril – com uma palestra sobre a 

importância de suas funções para a consolidação do Estado Democrático de Direito.  

Público: Servidor e procurador 

Carga Horária Prevista: 2h 

Facilitador Provável:  Ulisses Schwarz Viana 

Contato: schwarz@terra.com.br 

Data Provável: 29 de abril de 2014 

 

 

mailto:schwarz@terra.com.br
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3) PALESTRA “ATUALIDADES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” 

 

Ementa: As recentes reformas do Código de Processo Civil. 

Objetivo: Capacitação dos procuradores, assessores e servidores da Procuradoria sobre as 

mudanças do Código de Processo Civil com fito à atualização sobre o  

Público: Procuradores e Chefes dos Setores Administrativos. 

Carga Horária Prevista: 4h 

Data Provável: 29 de abril de 2014 

 

4) OFICINA DE TÉCNICA EM ORATÓRIA 

 

Ementa: Técnica de como falar em público. Ordenar a exposição de forma lógica. Conquistar 

ouvintes. Eliminar vícios. Desenvolver postura e gesticulação com harmonia e natalidade. Falar de 

improviso. Planejar apresentações. Ativar o relacionamento pela comunicação. Responder 

perguntas com segurança. Dirigir e participar de reuniões. Fazer apresentações profissionais. 

Objetivo. Preparar os procuradores com as técnicas de como falar em público com desembaraço, 

eficiência e naturalidade. Aprender a enfrentar e a conquistar qualquer plateia, passando, com 

credibilidade, as teses jurídicas e mensagens que representem de forma positiva a imagem da 

instituição. 

Público: procuradores  

Carga Horária Prevista: 12h 

Facilitadores Prováveis: Lena Souza  comercial@lenasouza.com.br 

Data Provável: 29 a 30 de maio 

 

5) CURSO DE DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

 

Ementa: Tratados. Processo de formação dos tratados. Negociação, adoção e assinatura - 1ª fase. 

Referendo parlamentar - 2ª fase. Ratificação -3ª fase. Promulgação - 4ª fase. Costume internacional. 

Princípios gerais de direito. Atos unilaterais. Decisões das organizações internacionais. 

Reconhecimento de governo. Organização das Nações Unidas. Assembleia Geral. Conselho de 

Segurança. Conselho Econômico e Social. Corte Internacional de Justiça. Comissão de Comércio 

do Mercosul (CCM). Tribunal Penal Internacional. Pólo Norte e Antártica. Nacionalidade. 

Condição de asilado. Deportação. Extradição. 

Objetivo: Noções gerais sobre Direito Internacional Público para alinhamento de conhecimento que 

mailto:comercial@lenasouza.com.br
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possibilite o estudo de contratos e acordos internacionais. 

Público: Procuradores, especialmente os da Consultoria. 

Carga Horária Prevista: 80h 

Facilitador Provável: online  

Contato: http://www.iped.com.br/direito/curso/direito-internacional 

Data Provável: 26 a 30 de maio de 2014 

Valor: R$ 69,90 ou grátis com 20 horas 

 

6) REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

 

Ementa: Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, Lei nº 12.462/2011 C/C Decreto 

Federal nº 7.581/2011 e Decreto Federal nº 8.080/2013. 

Objetivo. Preparar os procuradores, assessores e demais gestores sobre a recente legislação 

aplicável no Regime Diferenciado de Contratações Públicas em seus aspectos normativos e de 

execução da prática de contratação. 

Público: procuradores, assessores e gestores públicos  

Carga Horária Prevista: 12h 

Facilitadores Prováveis: Jose Carlos Vasconcellos dos Reis – PGE/RJ jcarlosvr@infolink.com.br  

ou Pedro Durão – PGE de Pernambuco. 

Data Provável: 26 e 27 de junho 

 

7) CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO  

 

Ementa: Antecipação do ICMS na entrada e nas operações de circulação interna de mercadorias; 

ITCMD e protesto da dívida ativa. ICMS no comércio eletrônico. Retenção e Recolhimento de 

Contribuição Previdenciária. Operabilidade das execuções fiscais. 

 Objetivo: Promover o estudo e atualização sobre o Imposto de Circulação de Mercadorias em 

consonância com a legislação de tributária, a análise de problemas envolvendo os jurisdicionais de 

tributação origem e destino, visando à eficácia na recuperação da dívida ativa.  

Público: Procuradores, assessores e servidores. 

Carga Horária: 16h 

Facilitador provável – Prof. Fabio Munhoz 

 

 

 

http://www.iped.com.br/direito/curso/direito-internacional
mailto:jcarlosvr@infolink.com.br
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8) CURSO PREPARATÓRIO DE INGRESSO NA CARREIRA DE PROCURADOR 

 

Ementa: Conhecendo a PGE. Ética e Cidadania no Serviço Público. Conhecendo a Normatização 

de Funcionamento. Conhecendo o Planejamento Estratégico da PGE/AC. A Prática Estadual de 

orientação administrativa: Contratos e Licitação. A Prática Estadual de Orientações da Consultoria 

de Pessoal. O Procedimento de Precatório. O Sistema Jurídico Ambiental do Estado. A Fazenda 

Pública em Juízo. Execução contra a Fazenda Pública em Juízo. Tributos Estaduais e o Processo 

Executivo Fiscal. Questões Relevantes na Utilização de Bens Públicos e no Procedimento de 

Desapropriação. “Advocacia nos Tribunais Superiores”. 

Objetivo. Realizar ciclos de palestras com objetivo dar uma visão geral da instituição, do seu 

funcionamento, do regramento normativo e do planejamento estratégico da PGE. Abordará também 

a forma de atuação e as principais questões jurídicas debatidas nas Procuradorias Especializadas de 

consultoria e contencioso, enfim, haverá uma troca das experiências profissionais dos procuradores 

que há muito labutam em prol da Fazenda Pública. 

Público: procuradores empossados 

Carga Horária Prevista: 43h 

Facilitadores Prováveis:  membros da carreira 

Data Provável: ingresso dos novos procuradores 

 

9) OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA 

 

Ementa: Metodologia Científica. Parâmetro oficial obrigatório no Brasil para os trabalhos 

científicos. Regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

Objetivo. Orientação prática de elaboração de Projeto de Pesquisa de acordo com as Regras da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que estabelece parâmetro oficial obrigatório 

no Brasil para os trabalhos científicos.  

Público: procuradores interessados em realizar mestrado 

Carga Horária Prevista: 32h 

 

III. CURSOS E TREINAMENTOS PELO PRÓPRIO CORPO  DA CARREIRA DE 

PROCURADOR 

 

Propomos a realização de cursos e treinamentos pelo próprio corpo da carreira de procurador, 

em especial, para a capacitação das assessorias da PGE e das demais secretarias de estado. É de 
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fundamental importância ter uma equipe de apoio altamente qualificada e preparada, nesse sentido, 

os procuradores são os profissionais mais capacitados para promover esses eventos, tendo em vista 

sua experiência e visão dos principais problemas na formação do pessoal de apoio. Para tanto o 

Cejur lançara chamada de interessados, por meio de Carta Convite aos procuradores de estado, 

com previsão de concessão de auxílio financeiro para atuar como facilitador em Curso de 

Capacitação, conforme faculta o art. 36, da Resolução/CPGE nº 10/ 2010. Na hipótese de não 

atendimento ao chamamento, será contratado colegas de outra PGE para ministrar o curso. 

 A seguir rol exemplificativo de alguns eventos agendados para 2014, o que não inviabiliza a 

inclusão de outros que se tornarem necessários: 

 

1. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E ELEITORAL. RESTRIÇÕES EM ÚILTIMO 

ANO DE MANDATO 

 

Ementa: Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e Lei Eleitoral – Vedações e Sanções em Último 

ano de Mandato. 

Objetivo: Preparar os Procuradores de Estado e assessores da Administração Pública Direta e 

Indireta para um trabalho preventivo de orientação aos gestores públicos visando à conformação 

dos atos administrativos em consonância com a legislação fiscal e eleitoral, em cumprimento com 

os princípios constitucionais da legalidade e da eficiência.  

Público: Procuradores, estagiários, assessores da Administração Pública Direta e Indireta. 

Carga Horária: 12h 

Facilitador provável – Procurador do Estado do Acre 

Data Provável: 08 a 09 de maio 

 

2. OFICINA DE PRÁTICA JURÍDICA 

 

Ementa. Técnica de elaboração de peças jurídicas. 

Objetivo. Capacitar procuradores, assessores e estagiários da instituição na elaboração de peças 

jurídicas, em consonância com a boa técnica processual. 

Público: procuradores, assessores e membros de comissão disciplinar. 

Carga Horária Prevista: 12 horas  

Facilitadora Provável: Procurador do Estado do Acre 

Data Provável: 26 a 27 de setembro 
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IV. CURSOS EM PARCERIAS COM DEMAIS INSTITUIÇÕES 

 

Propomos estabelecer parcerias de trabalho ou apoiar financeiramente instituições 

promotoras de eventos de interesse para o Quadro de Pessoal da Procuradoria-Geral do Estado, ex vi 

Resolução PRES/CPGE nº 10/2010, art. 5º, § 1º, IV.  

Dessa forma, apoiaremos os eventos que interessem a instituição, bem como o proposto 

pela Fespac para capacitação de servidores que atuam nas áreas financeiras, pois é de interesse a 

capacitação de nossos servidores da área financeira. 

 

1) CURSO DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS 

 

Ementa: Noções de Direito Tributário; Atividade financeira do Estado; Definição de tributo; 

Tributos em espécie; Tributos Federais, Estaduais e Municipais; Limitações constitucionais ao 

poder de tributar; Princípios constitucionais tributários; Obrigação tributária; Responsabilidade 

tributária; Crédito tributário; Imposto de Renda; Fato gerador, base de cálculo, alíquotas e 

contribuintes; IRRF sobre pessoas jurídicas; IRRF sobre pessoas físicas; Lista de serviços sujeitos 

ao IRRF; Contribuição oficial para o INSS; Fato gerador, base de cálculo, alíquotas e contribuintes; 

INSS sobre serviços prestados por pessoas jurídicas; Serviços sujeitos à retenção; INSS sobre 

serviços prestados por pessoas físicas; INSS segurado e patronal; Responsabilidade ISSQN; Fato 

gerador, base de cálculo, alíquotas e contribuintes; ISS na contratação de serviço de obra; Domicílio 

fiscal x recolhimento do imposto; Lei Complementar 123/06; Súmula Vinculante nº 31; Aspectos 

polêmicos; Auditoria em Notas Fiscais; Notas fiscais comuns e eletrônicas; Prazo de validade; 

Formalidades; Identificando fraudes; Retenção nos Governos Estaduais e Municipais; Aplicação da 

Lei 9.430/96 e 10.833/03; Aplicação do regulamento do IR; Aplicação da IN 971/09-RFB; 

Preenchimento de DARFs; Formalidades; Aplicação da IN 1.234/2012-RFB; Aplicação da IN 

971/09-RFB; MP 601/12 e MP 612/13; Aplicação da LC 123/06; Aplicação da LC 116/03; Prática 

no SIAFI; Obrigações acessórias; Envio de GFIP; Envio da DIRF. 

Objetivo: O treinamento deve dar ênfase à IN 1.234/2012-RFB, à IN 971/2009-RFB e 

alterações posteriores, ao regulamento do IR, à Lei 9.430/1996, à Lei 10.833/2003, à LC116/2003 e 

à LC 123/2006. A capacitação deverá apresentar aos participantes as diversas situações da rotina 

dos Órgãos da Administração Pública. Além disso, haverá na prática, toda a execução da retenção e 

recolhimento por meio do SIAFI novo CPR. Deverão ser praticadas as retenções sobre pagamentos 

de empresas de passagens aéreas, fornecedores de bens e serviços, suprimentos de fundos (ISS e 

INSS das pessoas físicas), contratação de obras, o MEI, a “polêmica” do ISS, dentre outras. Além 
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disso, deverão ser abordados os temas: auditoria em Notas Fiscais, desoneração da folha, 

modificações ocorridas pelas Medidas Provisórias 601/2012 e 612/2013 e a nova sistemática de 

retenção dos 3,5% em substituição dos 11% para o INSS. O treinamento deverá ter caráter teórico e 

prático desenvolvendo-se por meio de exposição oral e escrita, aplicação de testes ou atividades 

práticas, trabalho em grupo e ocorrência de debates. Ênfase na realidade do Estado do Acre e na 

busca de solução para problemas verificados na execução de atividades financeiras. 

 

Público: Servidores públicos que atuam nas áreas financeiras 

Carga Horária Prevista: 2h. 

Facilitador Provável:   

Data Provável: 29 e 30 de maio. 

 

2) PALESTRA MOTIVACIONAL EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES ADESAS 

 

Ementa: Motivação. Comprometimento. Trabalho em Equipe. Liderança 

Objetivo: Fechar ano de trabalho com uma palestra na área motivacional para maior integração e 

comprometimento da equipe da PGE com os planos, projetos e objetivos estratégicos da instituição. 

Público: Servidores públicos que atuam nas áreas financeiras 

Carga Horária Prevista: 2h. 

Facilitador Provável:  Prof. Gretz ou Valdez Luis ou outro renomado expoente 

Data Provável: 03 de dezembro de 2014 

 

PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADOS POR OUTRAS INSTITUIÇÕES 

  

V. CURSO ONLINES NA ÁREA DE DIREITO E GESTÃO 

 

Fomentar a realização pelos procuradores, assessores e estagiários da PGE de cursos 

on-line oferecidos gratuitamente na internet, nas diversas áreas de direito e de apoio. Para o 

reconhecimento das horas/aulas será necessário certificação ou declaração. Os eventuais custos com 

a expedição do comprovante será ressarcido ao participante, mediante pedido de reconhecimento 

das horas de capacitação e ressarcimento ao Cejur. 

 

 



 

 

Plano de Capacitação dos Procuradores - 2014 16 

CURSOS OLINE FGV 

 

A título de exemplificação, indicamos a realização dos cursos online oferecidos pela 

FGV, gratuitamente, mediante cadastro no site http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/. 

Após a realização do curso o participante deverá realizar um teste de 10 questões objetivas e 

alcançar a nota 7, para a impressão da declaração de realização do curso. Esta declaração deverá ser 

encaminhada ao Cejur para registro de carga horária de capacitação. 

 

1) ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

Objetivo: reflexão sobre o lugar da argumentação jurídica, com especial enfoque nas 

peculiaridades brasileiras. Dessa forma, buscaremos estabelecer a dinâmica, os elementos 

característicos e as principais estratégias de operacionalização da argumentação jurídica.  

Público: Procuradores, assessores e estagiários. 

Pré-requisito: nenhum 

Período de inscrição: Início imediato 

Carga horária: 5h 

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

Facilitador: Felipe Dutra Asensi é Pós-Doutorado em Direito pela Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro - FD/UERJ. Doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos - 

IESP/UERJ. Mestre em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro - 

IUPERJ. Advogado formado pela Universidade Federal Fluminense - UFF. Cientista Social 

formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Aperfeiçoamento em Derechos 

Fundamentales y Globalización pela Universidad Complutense de Madrid - UCM. Membro Efetivo 

da Comissão de Direito Constitucional do Instituto dos Advogados Brasileiros - IAB. Membro do 

Comitê Nacional da Biblioteca Virtual de Saúde - BVS-Integralidade. Professor e Coordenador de 

Publicações da Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas - FGV Direito-Rio.  

 

2) BALANCED SCORECARD 

 

Ementa: O curso apresenta uma retrospectiva histórica da evolução dos processos de medida da 

qualidade. Há uma reflexão também sobre o novo perfil de funcionário que se faz necessário para 

gerenciar mudanças.Além disso, trata das relações de equilíbrio, e de causa e efeito das quatro 

perspectivas do Balanced Scorecard. Fecharemos o curso, refletindo sobre o papel dos indicadores 

http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/
http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/
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de desempenho como sensores do líder da organização. 

Público: Corregedor, Chefes e Coordenadores das Especializadas e Setores Administrativos. 

Pré-requsito: nenhum 

Período de inscrição: Início imediato 

Carga horária: 5h 

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

Facilitador: Fernando Antonio Ribeiro Serra. Doutorado em Engenharia Metalúrgica pela  

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2003), Mestrado em Materiais e Metalurgia 

pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1997), MBA em Management para 

Gerentes e Diretores pela FGV/RJ (1997) e Graduação em Engenharia Metalúrgica pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (1980). Atualmente é professor da UNISUL - 

Universidade do Sul de Santa Catarina, onde dirige a Unisul Business School e é professor do 

Mestrado em Administração. É professor do programa FGV Management. Sua experiência como 

docente inclui a coordenação do Mestrado em Administração da UNISUL e atuação no IBMEC/RJ, 

IAG PUC-Rio, Candido Mendes - Ipanema e UFRRJ. Sua experiência profissional inclui cargos de 

direção e consultoria, destacando a de Diretor das Fundições do Rossio de Abrantes (Abrantes, 

Portugal) e de Gerente da Metalúrgica Magotteaux (Rio de Janeiro, Brasil). Tem atuado como 

conselheiro de empresas. Sua área de pesquisa é Estratégia, Inovação e Empreendedorismo na 

abordagem da RBV - Resouce-Based View. É pesquisador com bolsa de produtividade do CNPq a 

partir de 2010.  

 

3) PROCESSO DE COMUNICAÇÃO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Objetivo: O curso analisa os princípios fundamentais que regem a comunicação como um meio 

cultural capaz de gerar conhecimentos, interações, trocas de informações. 

Principais pressupostos da comunicação como a área do conhecimento humano capaz de ser gerida 

por uma estratégia empresarial.  

Público: equipe de servidores da área de comunicação 

Pré-requisito: nenhum 

Período de inscrição: Início imediato 

Carga horária: 5h 

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

Facilitador: Roberto Raupp 

Roberto Raupp é Mestre em Administração Pública pela Escola Brasileira de Administração 

http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/
http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/
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Pública da FGV, bacharel em Comunicação Social pela PUC-RJ. Sua experiência profissional 

inclui cargos executivos em Marketing junto a Coca-Cola e RJ. Reynolds. Recebeu as distinções 

Destaque de Marketing, conferida pela Associação Brasileira de Marketing e a Medalha de Ouro-

Promoção, pelo Prêmio Colunistas, versão Nacional. Atualmente, é sócio-gerente de empresa de 

consultoria em Marketing, tendo como principais clientes BR Distribuidora e Coca-Cola.  

 

4) COMO PLANEJAR A APOSENTADORIA 

 

Objetivo: Ajudar as pessoas, juntamente com suas famílias, a se organizarem da melhor forma para 

viver bem o período fora do campo formal de trabalho.  

Público: equipe de servidores da área de comunicação 

Pré-requisito: nenhum 

Período de inscrição: Início imediato 

Carga horária: 10h 

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

Facilitador: Fabio Gallo Garcia é Doutor em Finanças pela EAESP-FGV e Doutorando em 

Filosofia pela PUC-SP, instituições em que atua como professor de Finanças. Dedica-se ao estudo 

das finanças corporativas e finanças comportamentais, trabalhando com pesquisa na área da Teoria 

de Sinalização, em que explora a Assimetria de Informações no Mercado de Capitais. Também 

desenvolve temas em Banking, Administração de Custos e Finanças Pessoais. Tem realizado 

trabalhos de valuation, consultoria e treinamento para empresas como Emae, Banco Santander, 

Citibank, Banco Real e Banco Alfa. Atualmente, é também sócio-diretor da Sinalização e Arte, 

Comunicação Visual - All Signs- e colunista do jornal O Estado de São Paulo, tendo como 

principais contribuições na área de Finanças suas coautorias da série de Finanças Pessoais da 

Publifolha e do livro Securitização no Brasil.  

 

5) GERENCIAMENTO E ESCOPO DE PROJETO 

 

Objetivo: garantir que um projeto inclua todo o trabalho necessário, e somente ele, para que haja 

sucesso. Logo, as expectativas de todos os envolvidos devem ser levantadas, acordadas, 

documentadas e aprovadas. Aborda ainda todas as etapas e todos os componentes do gerenciamento 

do escopo de um projeto.                             

Público: Procuradores e servidores responsáveis por projetos estratégicos da PGE 

Pré-requsito: nenhum 

http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/
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Período de inscrição: Início imediato 

Carga horária: 5h 

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

Facilitadores: João Vieira de Araújo - Mestre em Metrologia para a Qualidade e Inovação pela 

PUC/Rio, MBA em Gerência de Projetos pela FGV, MBA em Energia Elétrica e MBA em 

Administração de Negócios pelo IBMEC Business School. Engenheiro eletricista pela UGF.  

Doutorando em Administração pela UNAM/ Argentina. Possui especialização nas áreas de logística 

integrada, qualidade, auditoria e meio ambiente. É co-autor do Livro Negociação e Administração 

de Conflitos da série de livros MBA de Gerência de Projetos da FGV e co-autor do Trabalho de 

Conclusão de Curso ganhador do Prêmio FGV de Excelência MBA Gerência de Projetos 2004. 

Como profissional atuou em empresas de consultoria de engenharia. Atualmente trabalha para a 

LIGHT Energia S.A, e, Christina Barbosa - pós-graduada em Internet Technology pela 

COPPE/UFRJ e em Análise, Projeto e Gerência de Sistemas pela PUC-RJ, certificada como PMP -

Project Management Professional, pelo PMI - Project Management Institute -, e Orange Belt em 

MS Project, pela Microsoft. É professora no MBA de Gerenciamento de Projetos na Fundação 

Getúlio Vargas. Coordenou o livro Custos de Gerenciamento em Projetos da FGV Management. É 

representante da América Latina no Leadership Institute Advisory Group do PMI e Vice-Presidente 

de Programas do PMI Rio de Janeiro. Trabalhou em diversas empresas nas áreas de projetos.  

 

6) MOTIVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Objetivo: O curso enfatiza na complexidade do processo motivacional, examinando os diferentes 

fatores envolvidos na motivação. Trata ainda, das principais teorias sobre motivação e de alguns dos 

mecanismos de defesa dos quais, inconscientemente, lançamos mão para resistir a alguma 

frustração.  No decorrer do curso, será demonstrada a importância do autoconhecimento, do 

autodesenvolvimento e do significado do trabalho para o processo motivacional.  

Público: Chefes e Coordenadores das Especializadas e Setores Administrativos. 

Pré-requisito: nenhum 

Período de inscrição: Início imediato 

Carga horária: 5h 

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

Facilitador: Sylvia Constant Vergara. Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, administradora de empresas e 

pedagoga pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com estágio na Beckman High School, 

http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/
http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/
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New York. Além disso, é professora titular da Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas da Fundação Getulio Vargas, pesquisadora, palestrante, e consultora de organizações 

privadas e públicas, autora dos livros Projetos e relatórios de pesquisas em administração, Métodos 

de pesquisa em administração , Métodos de coleta de dados no campo e Gestão de 

pessoas. Também coorganizou os livros Gestão com pessoas e subjetividade e Administração com 

arte - experiências vividas de ensino aprendizagem, todos publicados pela Editora Atlas. 

 

7) QUALIDADE EM SERVIÇO 

 

Objetivo: O curso trata dos conceitos de qualidade no setor de serviços, apresentando os enfoques  

global e sistêmico ancorados às dimensões da qualidade, aos conceitos inerentes a excelência da 

organização.  

O objetivo do curso é analisar os modelos de gestão pela qualidade no ambiente empresarial.  

Público: Equipe da Corregedoria 

Pré-requisito: nenhum 

Período de inscrição: Início imediato 

Carga horária: 15h 

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

Facilitador: Stavros Panagiotis Xanthopoylos é Doutor em Administração de Empresas pela 

FGV-EAESP e Bacharel em Engenharia de Produção, com Especialização em Qualidade e 

Produtividade pela Escola Politécnica da USP. Sua experiência profissional inclui trabalhos de 

consultoria e pesquisa no Brasil e no exterior, com ênfase em excelência operacional, na Europa e 

na Ásia, em empresas de médio e grande porte.Na área acadêmica, atuou como coordenador de 

projetos de consultoria, pela FGV Projetos, em diversos ambientes de administração pública. 

Leciona e coordena cursos em nível de pós-graduação em EaD há mais de 10 anos pela FGV. É 

professor do Departamento de Operações da FGV-EAESP, desde 1994, e professor convidado para 

conduzir casos no seminário BVLA - Building Ventures in Latin America - da Harvard Business 

School. Atualmente, ocupa o cargo de Diretor Executivo do FGV Online. Entre suas especialidades, 

destacam-se - Gestão de Operações, Gestão da Cadeia de Fornecimento - SCM -, Qualidade e 

Produtividade, Otimização de Processos e Gestão do Conhecimento. 

 

8) QUIZ: JOGO DAS NOVAS REGRAS ORTOGRÁFICAS 

  

Objetivo: Atualização das regras ortográficas. Curso em formato de quiz com perguntas acerca da 

http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/
http://porte.na/
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nova ortografia 

Público: Procuradores, servidores. 

Pré-requisito: nenhum 

Período de inscrição: Início imediato 

Carga horária: 15h 

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

Facilitador: Mary Kimiko Guimarães Murashima é doutora em letras e mestre em literatura  

comparada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atualmente, é diretora adjunta 

do FGV Online - Programa de Educação a Distância da Fundação Getúlio Vargas -, onde também é 

responsável pela área de modelagem e gestão de universidades corporativas. É professora adjunta 

do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi diretora acadêmica de 

educação a distância da Whitney International University System. Atuou como gerente de produção 

acadêmica, coordenadora de pós-graduação e produção, e como instructional designer do FGV 

Online. Fez parte da banca de elaboração e correção de provas do exame vestibular da UERJ nas 

áreas de linguagem, códigos e suas tecnologias, bem como de língua portuguesa instrumental e 

redação por vários anos. Atua, principalmente, nas seguintes áreas, em que possui artigos e livros 

publicados: EAD, educação corporativa, produção textual, língua e literatura clássicas e filosofia.  

 

9) INTRODUÇÃO AO DIREITO IMOBILIÁRIO 

 

Objetivo. Apresentar os principais conceitos necessários à compreensão do direito imobiliário, 

apresentando uma noção sobre o que são bens imóveis e a distinção entre os imóveis urbanos e 

rurais; o que são direitos reais e suas principais características, bem como a importância do direito 

registral imobiliário dentro de nosso sistema jurídico.  

Público: servidores da PPI 

Pré-requisito: nenhum 

Período de inscrição: Início imediato 

Carga horária: 5h 

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

Facilitadores: Christiane Scabell Höhn é Pós-Graduada em Gestão Empresarial pela Fundação 

Getulio Vargas e formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Advogada 

especializada em Direito Imobiliário, é autora de diversos artigos publicados em obras 

especializadas, no Brasil e no Exterior. Cristiana Moreira Bastida é Mestre em Direito Civil e 

Pós-Graduada em Direito Civil Constitucional, ambos pela Universidade do Estado do Rio de 

http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/
http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/
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Janeiro - UERJ -, e formada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC/RJ. 

Advogada especializada em Direito Imobiliário, é autora de artigos publicados em obras 

especializadas, no Brasil e no Exterior, e professora em cursos de especialização e Pós-Graduação.  

 

CURSOS JURISWAY 

 

Indicamos, ainda, os cursos oferecidos pelo CURSOS JurisWay, a seguir relacionados que 

são gratuitos, porém para obter a certificação há necessidade de pagamento de taxa de expedição. 

ÁREAS DO DIREITO 

Introdução ao Estudo do Direito (5 cursos) 

Direito Civil (16 cursos) 

Direito Penal (28 cursos) 

Direito Processual Penal (11 cursos) 

Direito Empresarial (23 cursos) 

Direito do Trabalho (47 cursos) 

Direito Coletivo do Trabalho (9 cursos) 

Direito Processual do Trabalho (33 cursos) 

Direito Processual Civil (74 cursos) 

Direito Administrativo (38 cursos) 

Direito Ambiental (82 cursos) 

 Direito Imobiliário (15 cursos) 

Direito Previdenciário (26 cursos) 

Direito Tributário (9 cursos) 

Responsabilidade Civil (15 cursos) 

Direito Eleitoral (2 cursos) 

Licitações e Contratos Administrativos (13 cursos) 

Direito Constitucional (29 cursos) 

Direito Contratual (45 cursos) 

Direito Internacional Público (1 curso) 

Teoria Econômica do Litígio (1 curso) 

Direitos Humanos (1 curso) 

Arbitragem (1 curso) 

Outros (7 cursos) 

ÁREAS DE APOIO 

Língua Inglesa (10 cursos) 

Língua Portuguesa (98 cursos) 

Desenvolvimento Pessoal (47 cursos) 

Desenvolvimento Profissional (28 cursos) 

Relações com a Imprensa (2 cursos) 

Técnicas de Estudo (7 cursos) 

Filosofia (4 cursos) 

 

 

http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Introdu%E7%E3o_ao_Estudo_do_Direito
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Direito_Civil
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Direito_Penal
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Direito_Processual_Penal
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Direito_Empresarial
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Direito_do_Trabalho
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Direito_Coletivo_do_Trabalho
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Direito_Processual_do_Trabalho
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Direito_Processual_Civil
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Direito_Administrativo
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Direito_Ambiental
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Direito_Imobili%E1rio
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Direito_Previdenci%E1rio
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Direito_Tribut%E1rio
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Responsabilidade_Civil
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Direito_Eleitoral
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Licita%E7%F5es_e_Contratos_Administrativos
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Direito_Constitucional
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Direito_Contratual
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Direito_Internacional_P%FAblico
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Teoria_Econ%F4mica_do_Lit%EDgio
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Direitos_Humanos
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Arbitragem
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Outros
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=L%EDngua_Inglesa
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=L%EDngua_Portuguesa
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Desenvolvimento_Pessoal
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Desenvolvimento_Profissional
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Rela%E7%F5es_com_a_Imprensa
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=T%E9cnicas_de_Estudo
http://www.jurisway.org.br/cursos/default.asp?area=Filosofia
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CURSOS OFERECIDOS PELA PRIME CURSOS 

 

Indicamos, ainda, os Cursos oferecidos pela Prime Cursos na área de Administração, em 

especial os seguintes: 

 

CURSO DE GESTÃO DE PROJETOS  

 

Ementa. Introdução. Evolução do Gerenciamento de Projetos. O Trabalho nas 

Organizações. Origem dos Projetos. Metodologia de Gerenciamento de Projetos. 

Conceituações. Organização do Gerenciamento de Projetos. Desenvolvimento de Projetos: 

Idealização e Concepção. Desenvolvimento de Projetos: Planejamento. Cronograma de 

Execução. Orçamento de Custos. Plano da Qualidade. Plano de Comunicação. Plano de 

Suprimentos ou Plano de Aquisições. Execução e Controle. Gerenciamento de Escopo. 

Gerenciamento de Riscos. Gerenciamento de Stakeholders. Administrando Conflitos em 

Projetos, via Gerenciamento de Stakeholders. Encerramento do Projeto. 

Público: servidores da PPI 

Pré-requsito: nenhum 

Período de inscrição: Início imediato 

Carga horária: 5h 

Site: http://www.primecursos.com.br/gestao-de-projetos/ 

 

CURSOS DE INFORMÁTICA 

http://www.primecursos.com.br/informatica/ 

 

CURSOS DA ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Recomendaremos as participações das Chefias e Coordenadorias em cursos à distância 

oferecidos pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, gratuitamente, na área de 

gestão. Todavia, importante lembrar que os referidos cursos são muito concorridos e há uma 

rígida seleção que se leva em conta os seguintes critérios: estar envolvido com atividades 

correlatas ao curso em seu local de trabalho e não ter sido desistente do curso em oportunidade 

anterior. 

 

http://www.primecursos.com.br/gestao-de-projetos/
http://www.primecursos.com.br/informatica/
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ELABORAÇÃO DE PLANOS DE CAPACITAÇÃO 

Público-alvo: Agentes públicos dos três poderes e das três esferas de governo e  cidadãos em 

geral. 

Previsão de oferta: 2º SEMESTRE  DE 2014 

Objetivos de aprendizagem. Ao final do curso, o participante deverá ser capaz de: 

 Identificar o impacto das transformações na sociedade nas políticas e no contexto 

organizacional na Administração Pública 

 Analisar relações de interdependência entre estratégia organizacional, aprendizagem, 

competência e capacitação.  

 Distinguir as etapas do processo de evolução de aprendizagem nas organizações 

 Caracterizar a aprendizagem no contexto organizacional 

 Aplicar os conceitos da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal na Administração 

Pública 

 Definir competência individual e competência organizacional 

 Reconhecer a importância e o propósito do mapeamento de competências 

 Descrever competências individuais sob a forma de desempenho observável no trabalho 

 Selecionar métodos e técnicas de pesquisa aplicadas ao mapeamento de competências de 

acordo com as características da instituição 

 Identificar necessidades de treinamento, desenvolvimento e educação 

 Elaborar o planejamento das ações de capacitação  

 Estabelecer procedimentos de avaliação ações de capacitação 

Principais tópicos 

 Contexto de modernização da Administração Pública 

 A evolução do processo de aprendizagem nas organizações 

 Aprendizagem no contexto organizacional 

 A capacitação na Administração Pública Federal 

 A noção de competência 

 A Gestão de competências  

 Mapeamento de competências 

 Planejamento Instrucional em TD&E  

 Elaboração de Planos de Capacitação 

 Avaliação de Ações de Capacitação 

Metodologia 

Este curso será realizado na modalidade a distância, utilizando a plataforma Moodle 

disponível na Escola Virtual ENAP, tanto para apresentação do conteúdo quanto para 

cumprimento das atividades avaliativas. Essa modalidade privilegia a autonomia do estudante 

que estabelece sua própria rotina de estudos e pode realizar o curso a qualquer hora e em 

qualquer local que tenha acesso à internet. Importante! Esse curso é sem tutoria. Não há 

presença do tutor para tirar dúvidas de conteúdo nem a interação com outros participantes por 

meio de salas de bate papo informais (chats) ou fóruns de discussão. 

Carga horária: 20 horas 

 

 

 

  Turma Período Turno Parceria/Demandante 

 

Turma 1/2014 

Aberta/Externa 

De 18/02/2014 

a 10/03/2014  
-- 
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  Turma Período Turno Parceria/Demandante 

Inscrições em breve 

(a partir de 11/03/2014) 
Aberta/Externa 

De 06/05/2014 

a 26/05/2014  
-- 

 

GERÊNCIA DE PROJETOS: TEORIA E PRÁTICA 

 

Público-alvo: Servidores públicos em geral (prioritariamente do executivo federal). 

 

São também critérios de seleção: 

 Data da inscrição; 

 Estar envolvido com atividades correlatas ao curso em seu local de trabalho; 

 Não ter sido desistente do curso em oportunidade anterior. 

Este curso exige empenho do participante, tendo em vista a obrigatoriedade de participação no 

fórum e realização dos exercícios práticos nos prazos estipulados. Recomenda-se dedicação mínima 

diária de 1 hora para sua realização. 

Objetivos de aprendizagem. O curso aborda parcialmente os conteúdos referentes ao Guia Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK) e à certificação Project Management 

Professional (PMP). 

Ao final do curso o participante será capaz de: 

 Reconhecer a importância do gerenciamento de projetos no contexto da Administração Pública, a 

partir das melhores práticas definidas pelo PMI - Project Management Institute; 

 Utilizar as melhores práticas de Gerenciamento de Projeto na Administração Pública; 

 Elaborar a EAP do Projeto. 

Módulo 01:  
 Introdução ao Gerenciamento de Projetos. 

 

Módulo 02:  
 Gerenciamento de Escopo, Tempo e Custos;  

 Elaborar o Escopo do Projeto e desenvolver a EAP;  

 Elaborar o Cronograma do Projeto e fazer uma Estimativa de Custos para as atividades do 

cronograma. 

 

Módulo 03:  
 Gerenciamento de Qualidade, RH e Comunicações; 

 Determinar os padrões de qualidade para um projeto;  

 Definir funções e responsabilidade para a equipe do projeto;  

 Elaborar relatórios de desempenho do projeto. 

 

Módulo 04:  
 Gerenciamento de Riscos, Aquisições e Integração; 
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 Entender as ações necessárias para minimizar os efeitos de um risco negativo e maximizar os 

efeitos de um risco positivo;  

 Compreender os processos de aquisições e integração de um projeto. 

 

Módulo 05:  
 Elaboração de uma EAP; 

 Atividade prática de desenvolvimento da EAP. 

Metodologia 

 Realização de leituras na sala de aula virtual e de atividades de aprendizagem com a orientação 

de um tutor. 

 Recursos didático-metodológicos: sala de aula virtual; glossário; salas de bate-papo (chats); 

fórum com a participação do tutor; textos em biblioteca virtual e atividades avaliativas. 

 O curso possui estrutura de navegação sequencial entre os módulos. A conclusão de cada uma 

das etapas do curso exige a aprendizagem do conteúdo do módulo anterior. 

Carga horária 40 horas.Curso gratuito 

 

GESTÃO ESTRATÉGICA COM USO DO BSC 

 

Público-alvo: Agentes públicos dos três poderes e das três esferas de governo e cidadãos em geral. 

Objetivos de aprendizagem: Após concluir este curso, espera-se que você seja capaz de: 

 Definir os principais aspectos conceituais do planejamento e da gestão estratégica; 

 Descrever as principais etapas para a estruturação do planejamento estratégico institucional; 

 Organizar os principais elementos do referencial estratégico;  

 Contribuir de forma criativa para a potencialização dos planos estratégicos e dos processos 

decisórios em sua organização;  

 Capacitar servidores para a elaboração, implementação, monitoramento e avaliação do 

planejamento estratégico organizacional, considerando a Análise SWOT, os fundamentos do 

Método Balanced Scorecard e a elaboração e acompanhamento dos indicadores e metas. 

Principais tópicos: 

1. Contexto Histórico do Planejamento Estratégico  

2. Fundamentos do Planejamento Estratégico  

3. Etapas do Planejamento Estratégico 

4. Implantação e Monitoramento do Plano  

Carga horária 20 horas. 
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Turma Período 

 
Parceria/Demandante 

Inscrições em breve 

(a partir de 28/02/2014) 

Aberta/Externa 

De 

06/05/2014 

a 

26/05/2014 

  

 

LEGISLAÇÃO APLICADA À GESTÃO DE PESSOAS - LEI 8112/90 

Público-alvo: Agentes públicos dos três poderes e das três esferas de governo e  cidadãos em geral. 

Objetivos de aprendizagem: Ao final do curso, o participante deverá ser capaz de: 

 Aplicar corretamente a Lei 8.112/90 e a legislação complementar como instrumento de gestão de 

pessoas no âmbito da Administração Pública Federal.  Principais tópicos: 

 Noções de administração pública: conceito; administração direta, indireta e princípios. 

 Contextualização do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - Sipec. 

 Lei 8.112/90: cargo público, servidor público e regime de trabalho; formas de provimento; 

quadro de pessoal e movimentação de servidores; direitos e vantagens; férias, licenças e 

substituição  e seguridade social do servidor. 

Metodologia. Este curso será realizado na modalidade a distância, utilizando a plataforma Moodle 

disponível na Escola Virtual ENAP tanto para apresentação do conteúdo quanto para cumprimento 

das atividades avaliativas. Essa modalidade privilegia a autonomia do estudante que estabelece sua 

própria rotina de estudos e pode realizar o curso a qualquer hora e em qualquer local que tenha 

acesso à internet. Importante! Esse curso é sem tutoria. Não há presença do tutor para tirar dúvidas 

de conteúdo nem a interação com outros participantes por meio de salas de bate papo informais 

(chats) ou fóruns de discussão. 

Carga horária 30 horas 

 

  Turma Período Turno Parceria/Demandante 

 

Turma 1/2014 

Aberta/Externa 

De 18/02/2014 

a 10/03/2014  
-- 

Inscrições em breve 

(a partir de 11/03/2014) 
Aberta/Externa 

De 06/05/2014 

a 26/05/2014  
-- 

 

 

CURSOS DO SENADO 

 

1) Gestão Administrativa no Setor Público  

Início de inscrições: provavelmente em fevereiro do ano corrente. 

Carga horária: 80h/a; 

Objetivo: Disseminar conhecimentos atualizados sobre o inter-relacionamento e liderança no setor 

http://www.senado.gov.br/senado/ilb/asp/ED_Cursos_GestaoAdministrativaDoSetorPublico.asp
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público, permitindo ao aluno o seu desenvolvimento pessoal, bem como a sua capacitação a partir 

da absorção das novas abordagens em torno da gestão administrativa nas instituições públicas. 

2) Licitação e Contratos Administrativos  

Início de inscrições: provavelmente em fevereiro do ano corrente. 

Carga horária: 80h/a; 

Objetivo geral: Proporcionar o conhecimento da legislação concernente a licitações e contratos 

administrativos no setor público. 

3) Relações Internacionais: Teoria e História 

  Início de inscrições: provavelmente em fevereiro do ano corrente. 

Carga horária: 80h/a; 

Objetivo geral: Instruir os alunos em aspectos de relações internacionais que lhes permitam a 

eficiente aplicação em suas atividades de assessoria parlamentar ou governamental. 

4) Relações Internacionais: Temas Contemporâneos 

  Início de inscrições: provavelmente em fevereiro do ano corrente. 

Carga horária: 60h/a; 

Objetivo geral: Instruir os alunos em aspectos de relações internacionais que lhes permitam a 

eficiente aplicação em suas atividades de assessoria parlamentar ou governamental. 

5) Direito Eleitoral 

Início de inscrições: provavelmente em fevereiro do ano corrente. 

Carga horária: 60h/a; 

Objetivo geral: Tornar acessíveis aos participantes os elementos essenciais do Direito Eleitoral, 

princípios e normas e, especificamente, as informações comentadas sobre a Regulamentação do 

TSE para as eleições. 

6) Fundamentos da Ciência Econômica 

Início de inscrições: provavelmente em fevereiro do ano corrente. 

Carga horária: 80h/a; 

Objetivo geral: Difundir conhecimentos sobre a Macroeconomia, Microeconomia, Economia do 

Setor Público e Finanças Públicas, com uma linguagem clara e de fácil entendimento. 

7) Novo Acordo Ortográfico – Teoria e Prática 

Início de inscrições: provavelmente em fevereiro do ano corrente. 

Carga horária: 80h/a; 

Objetivo geral: Propiciar aos alunos o conhecimento e a aplicação prática das novas regras da 

Língua Portuguesa. 

 

http://www.senado.gov.br/senado/ilb/asp/ED_Cursos_LicitacoesEContratosAdministrativos.asp
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VI. CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE 

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO E DE ATUALIZAÇÃO EM DIREITO E GESTÃO 

 

Propomos que sejam viabilizados aos Chefes, Coordenadores, Assessores Especiais da PGE 

cursos de especialização e de atualização em gestão, ex vi art. 3º, III, da Resolução PRES/CPGE 

nº 10/2010, tendo em vista a necessidade de formação de novas lideranças e de administradores 

capazes de dar continuidade ao profícuo processo de gestão que a instituição iniciou desde o ano de 

2004. Atualmente, estamos em plena execução do Planejamento Estratégico da PGE 2011/2016, o 

que vai exigir dos integrantes da carreira, novos saberes nessa área de gestão. Sabe-se que a 

formação precípua do corpo funcional de procuradores é na área jurídica, o que reforça a proposição 

de capacitação nessa área. 

Sugerimos a disponibilização de curso de especialização e de atualização em de direito 

público para os procuradores de estado, especialmente para os que mudaram de área recentemente 

ou que foram recém-empossados no cargo, visando capacitá-los e atualizá-los nessa nova área de 

atuação profissional. Recomendamos, dessa forma, a disponibilização de um total de seis bolsas 

para especialização. 

Nesse sentido, propomos à concessão de 06 (seis) bolsas de auxílio financeiro para os 

procuradores de estado realizarem curso de especialização no mercado educacional de sua escolha, 

que esteja alinhado a sua atuação profissional e as necessidades da PGE. 

 

VII. CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE 

CONGRESSOS, SEMINÁRIOS ENCONTROS, EM DIREITO E GESTÃO 

 

Sugerimos que sejam viabilizadas participações em congressos, seminários, simpósios e 

encontros, fora do estado, referentes à temática relacionada com a área de atuação da PGE, ex vi 

art. 6º, IV, da Resolução PRES/CPGE nº 10/2010, mediante a abertura de concurso para a 

concessão de oito bolsas de ajuda de ajuda financeira, no valor de até R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) cada uma, conforme dispõe a Portaria nº 006, de 16 de Janeiro de 2013 c/c o art. 

31 da RESOLUÇÃO PRES/CPGE N° 10/2010, distribuídas de acordo com as normas estabelecidas 

no edital de concurso.  

É salutar que os membros da carreira participem de congressos NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS, na área de direito e gestão pública, tendo em vista que nesses eventos são 

debatidos temas atuais por renomadas autoridades. Lembramos também ser necessário que a equipe 

que trabalha diretamente com a coordenação do planejamento estratégico seja continuamente 
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capacitada para poder enfrentar com propriedade e técnica os grandes desafios que acontecem na 

execução do planejamento estratégico, sendo assim, recomendamos a realização de Curso nessas 

áreas. Importante destacar que a empresa 3GEN disponibilizou gratuitamente duas vagas para a 

PGE, sendo necessário, assim, apenas o pagamento das despesas de passagem e hospedagem e 

alimentação. Dessa forma, propomos a concessão de duas bolsas para o Consad em Gestão Pública. 

Abaixo, rol exemplificativo, que pode sofrer modificações, de alguns eventos agendados para 2014 

que seriam interessantes a participação dos procuradores, que foram escolhidos para atender as 

diversas Especializadas da PGE: 

ÁREA DE GESTÃO 

 

1) VII CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, que será realizado no período de 25 

a 27 de março de 2014, em Brasília-DF, visando um intercâmbio de experiência com as demais 

instituições públicas e atualização de conhecimento, mediante o acesso a especialistas nacionais e 

internacionais na área de gestão, ou em outros eventos similares; 

ÁREA FISCAL 

 

2) ENCONTRO NACIONAL DE PROCURADORIAS FISCAIS, data a definir, na cidade de 

Porto Alegre/RS, visando à troca de experiências e a discussão de estratégias envolvendo a 

cobrança da dívida ativa, avaliação de resultados, discussão de problemas e novas teses enfrentadas 

na realização do crédito tributário. Pré-inscrições: www.esapergs.org.br. Fone 51 3226384, ou em 

outros eventos similares; 

ÁREA DE CONSTITUCIONAL 

 

3) XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL, que será 

realizado de 15 a 17 de maio de 2014, na cidade de Natal/RN, no Centro de Convenções de Natal-

RN, pela Escola Brasileira de Estudos Constitucionais – EBEC. O Congresso promoverá o encontro 

dos mais proeminentes juristas para fomentar as reflexões em torno do tema ”CONSTITUIÇÃO 

VIVA E SEPARAÇÃO DOS PODERES”, visando à publicação e discussão de novas teses 

jurídicas, ou em outros eventos similares; 

                                                        ÁREA DE AMBIENTAL 

 

4) 19º CONGRESSO DIREITO AMBIENTAL, de 31 de maio a 4 de junho, em São Paulo, pelo 

http://www.esapergs.org.br/
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Instituto O Direito por um Planeta Verde, ou em outros eventos similares; 

ÁREA DE GESTÃO DIREITO DE ESTADO 

 

5) XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO, em Salvador – Bahia, com 

data prevista de realização no mês de maio de 2014, pelo Instituto Brasileiro de Direito Público – 

IBDP, ou em outros eventos similares; 

ÁREA DE SERVIDOR PÚBLICO 

 

6) ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS DE SERVIDORES 

PÚBLICOS, que reúne os Procuradores de Estados de todas as unidades federadas no debate de 

assuntos jurídicos correlatos aos direitos e deveres dos servidores públicos estaduais, previsto para o 

segundo semestre, ou em outros eventos similares; 

ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

7) XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, data a ser 

definida, em Curitiba ou Foz de Iguaçu, pelo Instituo Brasileiro de Direito Administrativo, ou em 

outros eventos similares. 

 

Propomos que sejam viabilizadas participações no XL Congresso Nacional de 

Procuradores de Estado, que acontecerá em setembro, na Paraíba, ex vi art. 6º, IV, da Resolução 

PRES/CPGE nº 10/2010, mediante a concessão de seis bolsas de ajuda de ajuda financeira, no valor 

de até R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) cada uma, conforme dispõe a Portaria nº 006, de 16 

de Janeiro de 2013 c/c o art. 31 da RESOLUÇÃO PRES/CPGE N° 10/2010, distribuídas conforme 

normas estabelecidas no  edital de concurso. 

Insta ressaltar a importância de promover o compartilhamento de experiências com os demais 

colegas dos estados federados, na busca de soluções para os problemas comuns enfrentados pelas 

instituições coirmãs. Sabe-se que o evento da classe propicia, também, a atualização profissional, 

tendo em vista a realização de várias palestras com renomados doutrinadores abordando temas 

controvertidos de direito público.  

O congresso da classe fomenta a produção científica, com a apresentação de teses 

envolvendo questões jurídicas pelos procuradores participantes na qualidade de tesista, razão pela 

qual se recomenda privilegiar a participação nessa condição, como também, privilegiar a 

participação das Chefias e da Administração Superior tendo em vista que, por ocasião do congresso, 
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acontecem reuniões de trabalho dos Colégios Nacionais de Procuradores e Corregedores-Gerais, 

bem como de algumas Procuradorias Especializadas, inclusive do Cejur, para tratar de assuntos 

referentes à boa gestão da Administração Pública, com discussão de temas relevantes para a atuação 

profissional. 

VIII. EVENTOS DE CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL APOIADOS NA CONDIÇÃO DE PARCEIRO. 

 

Propomos que sejam viabilizadas as participações em eventos de capacitação realizados por 

outras instituições, na medida das ofertas e necessidades, mediante apoio do Cejur, ex vi art. 6º, II, 

da Resolução PRES/CPGE nº 10/2010. Para tanto, já firmamos Termo de Cooperação Técnica com 

a Fundação Escola do Servidor Público, nessa mesma esteira faremos com as demais instituições 

públicas (Ministério Público, Procuradoria do Município, Tribunal de Justiça, OAB, etc.) para o 

intercâmbio dos eventos de capacitação. 

 

EVENTOS DE CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE VAGAS. 

 

Propomos, ainda, que sejam viabilizadas participações em eventos de capacitação 

realizados por outras instituições, mediante a compra de vaga, na medida das ofertas e 

necessidades, ex vi art.8º, da PRES/CPGE nº 10/2010, voltados a áreas de atuação específica, 

como fiscal, judicial, administrativa, patrimonial, ambiental e pessoal. 

 

EVENTOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

MESTRADO EM DIREITO 

 

Importante destacar que o Cejur investirá na realização de Mestrado em Direito, contudo, 

esse é um projeto prioritário de longo prazo, que tem o total apoio do Procurador-Geral do Estado. 

A realização de Mestrados Interinstitucionais exige enormes esforços e encontra barreiras 

burocráticas da CAPES, que pretendemos superá-las com o apoio de todos os procuradores e 

agentes políticos. Visando capacitar os procuradores no possível processo de seleção para o 

mestrado, realizaremos curso modular de língua  de inglês e oficina de elaboração de projeto de 

pesquisa. 

 

 



 

 

Plano de Capacitação dos Procuradores - 2014 33 

LANÇAMENTO DA REVISTA DA PGE COM PALESTRA 

 

 Propomos, ainda, o Lançamento da Revista Jurídica da PGE, por meio eletrônico, com 

data prevista para o dia 05 de novembro deste ano, com palestra de renomado Constitucionalista 

Marcelo Novelino, sobre possível tema na área constitucional. 

Será publicado Edital Convocatório Nº 01/2014 para recebimento do material para a Revista, com 

regulamento disciplinando o procedimento de seleção do material, por meio do Regulamento nº 

01/2013. 

 O Cejur também viabilizará a participação dos procuradores em eventos de capacitação, 

aperfeiçoamento e qualificação profissional ofertado pelo mercado educacional, que atenda as 

necessidades de trabalho da instituição. 

DO EXPOSTO, o plano de capacitação, aperfeiçoamento e qualificação profissional, prevê em 

síntese: 

 Segundo o estabelecido no Planejamento Estratégico da PGE 2011/2016, o Centro de 

Estudos deverá cumprir a meta de executar pelo menos 75% das ações programadas neste 

Plano Anual de Capacitação, Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Procuradores do 

Estado do Acre, em 2014. 

1) Realização pelo próprio Cejur dos eventos de capacitação, elencados no Anexo II, em Rio 

Branco, ex vi art.3º, I, da Resolução PRES/CPGE nº 10/2010; 

2) Concessão de até sete bolsas de auxílio financeiro, no valor individual de até R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais), para participação em Congressos, Seminários, Simpósios e demais eventos 

congêneres, na área de gestão e direito público, a serem realizados fora do Estado, conforme 

sugestão do Anexo III, no total aproximado de até R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), ex vi art. 

26, da Resolução PRES/CPGE; 

3) Concessão de  até dez  bolsas de  auxílio financeiro,  no valor  individual de até R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais), para participação no XXXIX Congresso Nacional de Procuradores de 

Estado, no total aproximado de até R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), ex vi art. 26, da 

Resolução PRES/CPGE; 

4) Concessão de até seis  bolsas para capacitação em pós-graduação lato sensu,  voltadas para área 

de gestão, de direito e demais áreas afins,  no valor individual de  até  R$ 5.000,00 (cinco mil e 

quinhentos reais), totalizando um valor de até  R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ex vi art. 26, da 

Resolução PRES/CPGE nº 10/2010; 

5) Concessão de  duas bolsas para os procuradores de estado que  aceitarem o convite de atuar como 

facilitador em evento de capacitação programado pelo Cejur,  no valor individual de R$ 3.500,00 
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(dois mil e quinhentos reais), totalizando um valor estimado  de até R$ 7.000,00 (sete mil reais),  ex 

vi art. 36, da Resolução/CPGE nº 10/ 2010; 

6) Viabilizar a participação dos procuradores em eventos de capacitação, aperfeiçoamento e 

qualificação profissional ofertados pelo mercado educacional que atenda as necessidades de 

trabalho da instituição,  mediante compra de vaga ou ressarcimento de despesa com inscrição e 

certificação, especialmente, os elencados neste plano de capacitação. 

8) Lançamento da Revista Jurídica da PGE, por meio eletrônico, com data prevista de 08 

novembro deste ano, com realização de palestra de renomado profissional. 

Insta ressaltar que será submetido à Consulta Pública o presente plano, dando seguimento a salutar 

prática de participação coletiva na construção de normas e projetos que afetem à instituição e aos 

membros da carreira.  

 Após consulta pública e ajustes necessários na programação, em cumprimento ao disposto 

na Resolução PRES/CPGE nº 10/2010, art. 5º, § 1º, execute-se o presente Plano de Capacitação 

Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Procuradores de Estado no exercício de 2014, 

à luz das necessidades da instituição, interesse dos procuradores e dos princípios e diretrizes que 

norteiam a política de capacitação, com as seguintes proposições. 

 

Rio Branco, 31 de janeiro de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marize Anna Monteiro de Oliveira Singui 

Procuradora-Chefe do CEJUR 
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"O seu caminho para o conhecimento" 


