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• ACOMPANHANTES DE IDOSOS
Carga horária: 40 horas

O curso oferece condições para a formação de recursos 
humanos direcionados ao atendimento de idosos, na 
função de acompanhantes, através da divulgação de 
conhecimentos básicos sobre os aspectos biológicos, 
psicológicos e sócio-culturais do envelhecimento, das 
políticas e programas de atenção à velhice, visando o 
desenvolvimento de habilidades básicas e específicas no 
relacionamento com o idoso.

Público-alvo: Pessoas que trabalham ou interessadas na função 
de acompanhantes.

• ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E 
PATRIMÔNIO

Carga horária: 40 horas

Objetiva a ampliação do conhecimento de todos 
servidores públicos visando a maior integração das áreas 
de material e patrimônio, criando condições para 
otimização de tarefas com a racionalização dos 
procedimentos.

Público-alvo. Servidores públicos municipais.
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• ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Carga horária: 20 horas

Este curso tem como objetivo preparar o servidor 
público para trabalhar no atendimento através de teorias 
e técnicas de relações interpessoais, além de 
proporcionar o desenvolvimento de habilidades que 
facilitem a relação do servidor com o usuário.

Público-alvcr. Servidores públicos municipais.

• CAPACITAÇÃO DE DIRIGENTES ESCOLARES
Carga horária: 40 horas

Este curso tem como objetivo proporcionar aos 
dirigentes municipais da área de educação o acesso a 
informações complexas, a instrumentalização adequada 
e o aprofundamento em reflexões consoantes com as 
novas legislações e orientações pedagógicas nacionais.

Público-alvcr. Para frequentar este curso o candidato deve ser 
secretário, diretor de departamento ou ocupar outro cargo de 
direção no sistema municipal de educação.

• CAPACITAÇÃO DE SECRETÁRIAS
Carga horária: 40 horas

Este curso objetiva preparar o profissional no 
assessoramento à chefia, criando condições para 
melhoria da eficiência e qualidade nos resultados.
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Público-alvo: Servidores municipais que exerçam função de 
secretaria desenvolvendo atividades compatíveis com a 
administração.

• DESENVOLVIMENTO GERENCIAL
Carga horária: 40 horas

Visa proporcionar aos participantes que exercem 
funções gerenciais a aquisição de conhecimentos 
técnicos e o desenvolvimento de habilidades e atitudes 
indispensáveis ao atendimento das metas institucionais, 
no contexto da administração pública.

Público-alvcr. Este curso é destinado a servidores municipais 
que ocupam cargos de diretoria, chefia, supervisão, coordenação 
ou gerência da administração direta ou indireta.

• EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Carga horária: 40 horas

Este curso objetiva promover uma ampla consciência 
pública a fim de reforçar atitudes, valores e medidas 
compatíveis com o desenvolvimento sustentável, 
enfatizando o princípio da delegação de poderes, 
responsabilidades e recursos e dar preferência para a 
responsabilidade e controle locais sobre as atividades de 
conscientização.

Público-alvo. Servidores públicos municipais.
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• EDUCADORES INFANTIS
Carga horária: 240 horas

O curso oferece ao educador infantil, em exercício nas 
creches e similares, a ampliação de conhecimentos 
específicos e sistematizados, relativos ao cuidado e à 
educação de crianças pequenas. O curso é dividido em 
três áreas temáticas: gestão e políticas públicas, saúde, 
desenvolvimento e aprendizagem.

Público-alvo: Educadores infantis de creches e similares que 
tenham concluído ou estejam cursando o primeiro grau (ensino 
fundamental).

• ELABORAÇÃO DE PROJETOS
Carga Horária: 40 horas

Preparar e instrumentalizar o pessoal técnico para 
elaboração de projetos, no intuito de democratizar o 
planejamento, integrando às áreas das instituições 
públicas, possibilitando a combinação de objetivos, 
atividades e tarefas que se pretende realizar em um 
determinado período de tempo.

Público-alvo: Servidores públicos municipais envolvidos na 
elaboração, proposição e acompanhamento de projetos.
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• FISCALIZAÇÃO E RECEITAS PRÓPRIAS
Carga horária: 40 horas

Este curso objetiva oferecer aos servidores responsáveis 
pela arrecadação e fiscalização de receitas municipais, 
um treinamento que os habilite ao exercício de suas 
funções específicas.

Público-alvo: Servidores públicos municipais que exercem a 
função de fiscais de rendas, exclusivamente.

• GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Carga horária: 40 horas

Este curso busca proporcionar aos profissionais da área 
de recursos humanos informações técnicas e 
instrumentos a fim de ampliar a visão a respeito da 
gestão de recursos humanos, como estratégia de 
melhoramento/ eficácia das instituições públicas e 
busca também a preparação de profissionais de recursos 
humanos para atuarem como parceiros no 
gerenciamento dos potenciais humanos da 
administração pública municipal e estadual.

Público-alva. Servidores públicos municipais das diversas áreas 
de recursos humanos da administração pública direta e indireta.

5



Escola de Governo

• GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES 
DE TRABALHO

Carga horária: 40 horas

Visa repassar conceitos, metodologia, instrumentos 
fundamentais para o trabalho, na busca de resultados 
organizacionais. Busca discutir as possibilidades de 
transformação das práticas profissionais das equipes, 
considerando as diversas concepções à respeito do 
trabalho e as relações de poder.

Público-alvo : Servidores públicos municipais.

• IMPLANTAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE 
TRÂNSITO

Carga horária: 40 horas

Este curso busca motivar a discussão sobre a 
municipalização e implantação do Código de Trânsito 
Brasileiro, em vigor a partir de 23 de janeiro de 1998, 
ressaltando as responsabilidades municipais no que 
tange a gestão do serviço de trânsito.

Público-alvo: Servidores públicos responsáveis pela gestão do 
serviço de trânsito no município.
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• LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Carga horária: 32 horas

Este curso visa possibilitar uma abordagem geral dos 
principais aspectos da Lei Federal de Licitações e 
Contratos (Lei no. 8666/93), fornecendo aos 
participantes conhecimento suficiente para processar, 
com segurança, os procedimentos licitacionais sob sua 
responsabilidade.

Público-alva. Servidores públicos municipais que trabalham na 
administração pública, especialmente para administradores, 
advogados e assessores jurídicos, membros das comissões de 
licitação e demais servidores públicos interessados.

• LIXO E LIMPEZA URBANA
Carga Horária: 40 horas

Este curso busca a atualização e ampliação dos 
conhecimentos de servidores públicos municipais, 
baseados numa visão moderna de gerenciamento de 
resíduos sólidos urbanos.

Público-alvo : Servidores públicos municipais envolvidos no 
gerenciamento de resíduos sólidos urbanos.

f
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• MANEJO DE ÁREAS VERDES URBANAS
Carga horária: 40 horas

Este curso tem como objetivo ampliar os 
conhecimentos do servidor introduzindo novos 
conceitos e técnicas de manejo de áreas verdes urbanas, 
inclusive no que se refere a enriquecimento do ambiente 
e a manejo participativo.

Público-alvo : Servidores que exerçam função de administrador, 
gerente ou responsáveis por áreas verdes urbanas, especialmente 
parques e reservas.

• MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Carga Horária: 40 horas

Este curso busca discutir e analisar questões 
relacionadas à reforma do Estado e identificar e analisar 
aspectos pertinentes a modernização na esfera pública.

Público-alvo : Servidores públicos municipais.

• ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Carga horária: 24 horas

Visa proporcionar aos participantes noções básicas e 
conceituais, bem como técnicas de aplicação prática 
referentes à elaboração e execução do orçamento 
público municipal, atualizadas e em consonância com a 
Lei no. 4320/64 e legislações complementares, que
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normatizam a padronização dos orçamentos públicos no 
âmbito das esferas de governo federal, estadual e 
municipal.

Público-alva. Servidores públicos municipais envolvidos com a 
elaboração e execução do orçamento.

• POLÍTICA EDUCACIONAL MUNICIPAL/PLANO 
DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO

Carga horária: 40 horas

Capacitar o participante para compreender o município 
no estado democrático de direito, conhecendo suas 
referências legais, particularmente na esfera educacional 
e subsidiar a elaboração do Plano de Carreira do 
Magistério.

Público-alvo : Secretários de Educação do município servidores 
dos órgãos municipais de Educação.

• POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Carga horária: 40 horas

Capacitar gestores e conselheiros municipais da Política 
Pública de Assistência Social na operacionalização da 
Política Municipal de Assistência Social, observando a 
interface desta com a Política de Atenção a Criança e ao 
Adolescente .

Público-alva. Servidores públicos municipais e conselheiros 
municipais da Política Pública de Assistência Social.
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• POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE
Carga Horária: 40 horas

Dentro do processo da reforma Sanitária Brasileira, 
sobretudo a partir da municipalização toma-se 
necessário desenvolver capacitação dos trabalhadores de 
saúde na execução de serviços consonantes com a 
diretrizes gerais preconizadas pelo Sistema Único de 
Saúde.

Público-alvo: Servidores públicos municipais da área de saúde 
envolvidos na formulação implementação das políticas 
municipais de saúde.

• POLÍTICA PÚBLICA DE EMPREGO
Carga horária: 40 horas

Este curso oferece informações atualizadas sobre a 
constituição e funcionamento das Comissões Municipais 
de Emprego, nas perspectivas legal e prática, 
possibilitando a troca de experiência e sensibilização 
quanto a importância deste mecanismo para o 
desenvolvimento municipal e sua melhor adaptação aos 
processos de modernização e globalização.

Público-alvo: Servidores públicos municipais e integrantes das
Comissões Municipais de Emprego.
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• PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Carga horária: 40 horas

A prestação da assistência primária de caráter global 
reflete a reorganização dos serviços e a mudança do 
Modelo de Atenção à Saúde buscando a melhoria de 
condições de saúde, necessidades sociais e 
consequentemente a qualidade de vida da população. O 
objetivo deste curso é propiciar aos participantes noções 
básicas e conceituais bem como técnicas de aplicação 
prática visando a melhoria do atendimento.

Público-alvo : Servidores públicos municipais envolvidos nas 
políticas dos serviços de saúde.

• QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO
Carga horária: 40

Visa proporcionar aos participantes conhecimentos 
sobre a reestruturação das organizações públicas na 
virada do milênio e a utilização de técnicas e 
instrumentos buscando a otimização de serviços 
prestados pelas administrações públicas

Público-alvo: Servidores públicos municipais.
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• VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Carga horária: 80 horas

Os avanços propostos na área da saúde através das 
conferências de saúde, garantidos pela constituição 
federal/88, pela lei 8080/90- orgânica da saúde e o 
código de defesa do consumidor, refletiram 
profundamente na forma de se conceituar e se fazer 
vigilância sanitária no país. Aproximar esses serviços 
dos usuários é o objetivo da descentralização 
capacitando os profissionais dos municípios para 
exercerem suas ações básicas.

Público-alvo: Servidores públicos municipais que atuam na 
área de vigilância sanitária.
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