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CAROS SERVIDORES E COLABORADORES,

As  ruas estão mais vazias, o comércio e a indústria ti-
veram suas atividades paralisadas, as escolas fecha-
ram suas portas e de repente as pessoas buscam se 
adaptar a um novo momento: a era do isolamento 
social em razão da contaminação humana pelo co-
ronavírus.
  
Nos dias atuais, as atividades em seus diversos seg-
mentos precisam ser pensadas de modo a garan-
tir a saúde das pessoas, e nesse sentido tem sido a 
atuação do Tribunal de Contas do Estado de Ron-
dônia e de sua Escola Superior de Contas, que vem 
buscando adotar todos os recursos disponíveis para 
garantir a continuidade de suas atividades sem 
expor seus servidores ao risco de contaminação.  
 
Entendemos que se trata de uma situação sem 
precedentes e que revela a necessidade de adap-
tações, reinvenções e habilidade para realizar as 
velhas práticas de uma nova forma, e, assim, esta-
mos sendo desafiados a nos tornarmos melhores 
como pessoas e também como profissionais, isso 
porque diariamente somos lembrados da fragili-
dade e finitude humana e  convidados a exercitar 
o amor ao próximo, a empatia, a solidariedade, o 
altruísmo e, de igual modo, o poder de adaptação, 
flexibilidade e habilidade de enfrentamento às mu-
danças de paradigma, seja em nossa forma de ser, 
seja em nossa forma de atuar profissionalmente. 

Apresentação



Nesse sentido, a prevalência da era digital e da vir-
tualização das tarefas tornou-se uma realidade in-
sofismável e, bem por isso, o arrastar das carteiras, o 
quadro branco, o projetor de slides e toda forma de 
inter-relação presencial vivenciada nas escolas ce-
deram lugar à modalidade virtual, fato que nos per-
mite a experiência do aprendizado de uma forma 
diferente, segura e disponível em tempo integral. 
 
Bem por isso, e considerando que a Escola Superior 
de Contas teve suas atividades presenciais total-
mente paralisadas, atrelado ao fato de que a imple-
mentação de cursos de capacitação na modalidade 
EaD pressupõe uma série de procedimentos ad-
ministrativos, instrumentais e normativos para fa-
zer frente à necessidade de desenvolvimento das 
competências e habilidades requeridas em tem-
pos de Gestão de Desempenho, a ESCon promo-
veu uma seleção de cursos na modalidade a dis-
tância disponibilizados por instituições externas, 
para que os servidores e colaboradores do Tribu-
nal de Contas do Estado de Rondônia possam, li-
vremente, buscar seu aprimoramento profissional. 
 
Registre-se que com o intuito de democratizar e 
incentivar o acesso aos cursos disponibilizados, 
não haverá necessidade de autorização prévia por 
parte da ESCon para a sua realização, e todos te-
rão sua carga-horária computada na integralidade. 

As inscrições deverão ser realizadas nos sites das 
próprias instituições e, ao final, o servidor deverá en-
caminhar e-mail contendo nome, matrícula e o cer-
tificado de conclusão para a ESCon.
 
Informamos, na oportunidade, que a Escola Supe-
rior de Contas continuará trabalhando incessante-
mente junto à SETIC e à SGA para a disponibilização 
de plataforma própria que possibilite ofertar cursos 
customizados de capacitação na modalidade EaD, 
sejam eles adquiridos no mercado externo ou pro-
duzidos pela própria Escola.
  
De igual modo, em breve teremos a grata satisfação 
de disponibilizar o novo sistema educacional da ES-
Con, bem como sua nova página eletrônica, com in-
formações atualizadas sobre eventos e matérias de 
cunho informacional e pedagógico de interesse do 
Tribunal de Contas e de seus servidores. Aguardem!
 
Bons estudos!

Cordialmente;
 
Escola Superior de Contas – ESCON
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Instituição Curso Ofertado Link Informações Gerais
Tribunal de Con-
tas do Estado do 

Espírito Santo

NOVO

Lei de Responsa-
bilidade Fiscal

https://www.tce.es.gov.
br/escola/catalogo-de-
-cursos/curso/?id=682

Certificado de 40 horas pela TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observação: 
o curso consta com data de realização já vencida, po-

rém, o curso é auto instrucional, e o interessado pode se 
inscrever e cursar a qualquer momento.

Inglês Básico Instrumental para 
Escritório e Ferramentas de 
Informática

https://www.tce.es.gov.
br/escola/catalogo-de-
-cursos/curso/?id=703

Certificado de 40 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observação: 
o curso consta com data de realização já vencida, po-

rém, o curso é auto instrucional, e o interessado pode se 
inscrever e cursar a qualquer momento.

Administração do tempo https://www.tce.es.gov.
br/escola/catalogo-de-
-cursos/curso/?id=687

Certificado de 40 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observação: 
o curso consta com data de realização já vencida, po-

rém, o curso é auto instrucional, e o interessado pode se 
inscrever e cursar a qualquer momento.

NOVO

Aperfeiçoamento 
em fiscalização do FUNDEB

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cur-

sos/curso/?id=662

Certificado de 15 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observação: 
o curso consta com data de realização já vencida, po-

rém, o curso é auto instrucional, e o interessado pode se 
inscrever e cursar a qualquer momento.

NOVO

Economia 
no setor público

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cur-

sos/curso/?id=675

Certificado de 40 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observação: 
o curso consta com data de realização já vencida, po-

rém, o curso é auto instrucional, e o interessado pode se 
inscrever e cursar a qualquer momento.
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NOVO

Finanças Públicas 

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cur-

sos/curso/?id=677

Certificado de 40 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observação: 
o curso consta com data de realização já vencida, po-

rém, o curso é auto instrucional, e o interessado pode se 
inscrever e cursar a qualquer momento.

NOVO

Programação e 
Gestão Orçamentária e Finan-
ceira no setor público

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cur-

sos/curso/?id=681

Certificado de 40 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observação: 
o curso consta com data de realização já vencida, po-

rém, o curso é auto instrucional, e o interessado pode se 
inscrever e cursar a qualquer momento.

NOVO

Conhecimentos 
básicos para uma boa gestão 

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cur-

sos/curso/?id=664

Certificado de 15 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observação: 
o curso consta com data de realização já vencida, po-

rém, o curso é auto instrucional, e o interessado pode se 
inscrever e cursar a qualquer momento.

NOVO

Noções básicas 
sobre Planejamento Estratégi-
co

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cur-

sos/curso/?id=666

Certificado de 15 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observação: 
o curso consta com data de realização já vencida, po-

rém, o curso é auto instrucional, e o interessado pode se 
inscrever e cursar a qualquer momento.

NOVO

Gestão de Pro-
cessos 

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cur-

sos/curso/?id=668

Certificado de 20 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observação: 
o curso consta com data de realização já vencida, po-

rém, o curso é auto instrucional, e o interessado pode se 
inscrever e cursar a qualquer momento.

NOVO

Gestão de Proje-
tos no Setor Público 

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cur-

sos/curso/?id=671

Certificado de 40 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observação: 
o curso consta com data de realização já vencida, po-

rém, o curso é auto instrucional, e o interessado pode se 
inscrever e cursar a qualquer momento.
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NOVO

Atendimento ao 
publico

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cur-

sos/curso/?id=658

Certificado de 20 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observação: 
o curso consta com data de realização já vencida, po-

rém, o curso é auto instrucional, e o interessado pode se 
inscrever e cursar a qualquer momento.

NOVO

Administração 
Pública – Capacitação Geren-
cial

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cur-

sos/curso/?id=665

Certificado de 20 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observação: 
o curso consta com data de realização já vencida, po-

rém, o curso é auto instrucional, e o interessado pode se 
inscrever e cursar a qualquer momento.

Administração de conflitos https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cur-

sos/curso/?id=685

Certificado de 40 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observação: 
o curso consta com data de realização já vencida, po-

rém, o curso é auto instrucional, e o interessado pode se 
inscrever e cursar a qualquer momento.

NOVO

Qualidade e 
implantação do 5S

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cur-

sos/curso/?id=700

Certificado de 40 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observação: 
o curso consta com data de realização já vencida, po-

rém, o curso é auto instrucional, e o interessado pode se 
inscrever e cursar a qualquer momento.

NOVO

Excel 

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cur-

sos/curso/?id=674

Certificado de 40 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observação: 
o curso consta com data de realização já vencida, po-

rém, o curso é auto instrucional, e o interessado pode se 
inscrever e cursar a qualquer momento.

NOVO

Contratação de 
obras e serviços de engenharia

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cur-

sos/curso/?id=679

Certificado de 40 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observação: 
o curso consta com data de realização já vencida, po-

rém, o curso é auto instrucional, e o interessado pode se 
inscrever e cursar a qualquer momento.
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NOVO

Introdução ao 
Direito Constitucional 

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cur-

sos/curso/?id=670

Certificado de 20 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observação: 
o curso consta com data de realização já vencida, po-

rém, o curso é auto instrucional, e o interessado pode se 
inscrever e cursar a qualquer momento.

NOVO

Improbidade  
Administrativa

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cur-

sos/curso/?id=883

Certificado de 30 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observação: 
o curso consta com data de realização já vencida, po-

rém, o curso é auto instrucional, e o interessado pode se 
inscrever e cursar a qualquer momento.

NOVO

Arrecadação 
Municipal e a pandemia da 
COVID-19

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cur-

sos/curso/?id=896

Certificado de 04 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observação: 
o curso consta com data de realização já vencida, po-

rém, o curso é auto instrucional, e o interessado pode se 
inscrever e cursar a qualquer momento.

NOVO

Arrecadação 
Municipal – Como fica a co-
brança de taxas após a Lei de 
Liberdade Econômica

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cur-

sos/curso/?id=897

Certificado de 04 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observação: 
o curso consta com data de realização já vencida, po-

rém, o curso é auto instrucional, e o interessado pode se 
inscrever e cursar a qualquer momento.

NOVO

Impactos da 
COVID-19 nas contratações 
públicas

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cur-

sos/curso/?id=901

Certificado de 04 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observação: 
o curso consta com data de realização já vencida, po-

rém, o curso é auto instrucional, e o interessado pode se 
inscrever e cursar a qualquer momento.

Tribunal de Con-
tas do Estado do 
Mato Grosso do 

Sul

Contratações publicas desti-
nadas ao enfrentamento do 
COVID-19. Aspectos da Lei n° 
13.979/2020

http://www.tce.ms.gov.
br/escoex/sge/PreMatri-

cula/Criar/299

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. Destinado aos 
servidores do TCE-MS, Jurisdicionados e sociedade. 

Período de inscrição: 11/05/2020 a 11/11/2020. Período 
de realização:  maio a novembro de 2020.
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Conhecendo o Tribunal de 
Contas e o Controle Externo da 
Administração Pública

http://www.tce.ms.gov.
br/escoex/sge/PreMatri-

cula/Criar/285

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. Destinado aos 
servidores do TCE-MS e Jurisdicionados. Período de 

inscrição: 07/01/2020 a 09/11/2020. Período de realiza-
ção:  07/01/2020 a 10/11/2020.

Registro de Preços - Aborda-
gem de temas atuais

http://www.tce.ms.gov.
br/escoex/sge/PreMatri-

cula/Criar/291

Certificado de 12 horas pelo TCE-MS. Destinado aos 
servidores do TCE-MS e Jurisdicionado. Período de ins-
crição: 07/01/2020 a 09/11/2020. Período de realização:  

07/01/2020 a 10/11/2020.
Marco Regulatório - Introdução 
à Lei 13.019/2014 Lei de Fo-

mento e Colaboração

http://www.tce.ms.gov.
br/escoex/sge/PreMatri-

cula/Criar/289

Certificado de 30 horas pelo TCE-MS. Destinado aos 
servidores do TCE-MS, Jurisdicionado e sociedade civil. 
Período de inscrição: 07/01/2020 a 09/11/2020. Período 

de realização: 07/01/2020 a 10/11/2020.
Licitações nas Leis nº 8.666/93 

e 10.520/2002
http://www.tce.ms.gov.

br/escoex/sge/PreMatri-
cula/Criar/290

Certificado de 30 horas pelo TCE-MS. Destinado aos 
servidores do TCE-MS, Jurisdicionado e sociedade civil. 
Período de inscrição: 07/01/2020 a 09/11/2020. Período 

de realização:  07/01/2020 a 10/11/2020.
Contratos Administrativos: da 
Formalização à Fiscalização

http://www.tce.ms.gov.
br/escoex/sge/PreMatri-

cula/Criar/288

Certificado de 30 horas pelo TCE-MS. Destinado aos 
servidores do TCE-MS, Jurisdicionados e demais in-

teressados no tema. Período de inscrição: 07/01/2020 
a 09/11/2020. Período de realização: 07/01/2020 a 

10/11/2020.
O papel do Tribunal de Contas 
na defesa do meio ambiente

http://www.tce.ms.gov.
br/escoex/sge/PreMatri-

cula/Criar/287

Certificado de 30 horas pelo TCE-MS. Destinado aos 
servidores do TCE-MS, Jurisdicionados e sociedade. 

Período de inscrição: 07/01/2020 a 09/11/2020. Período 
de realização:  07 de janeiro a 10 de novembro 2020.

As recentes alterações da Lei 
N. 13.655/2018 (alteração da 
LINDB) aplicadas ao Direito 

Administrativo

http://www.tce.ms.gov.
br/escoex/sge/PreMatri-

cula/Criar/286

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. Destinado aos 
servidores do TCE-MS e agentes públicos da adminis-

tração direta e indireta. Período de inscrição: 07/01/2020 
a 09/11/2020. Período de realização:  07 de janeiro a 10 

de novembro 2020.
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1º Ciclo de palestras EAD para 
Jurisdicionados - tema: fiscali-

zação de contratos

http://www.tce.ms.gov.
br/escoex/sge/AcaoE-

ducacionalPreMatricula/
Criar/206

Certificado de 10 horas pelo TCE-MS. Destinado aos 
servidores do TCE-MS, Jurisdicionados e sociedade. 

Período de inscrição: 07/01/2020 a 09/11/2020. Período 
de realização:  07 de janeiro a 10 de novembro 2020.

Tribunal de Con-
tas do Estado de 

Minas Gerais

NOVO

V Fórum Nacional 
de Auditoria

https://libano.tce.mg.
gov.br/eeventos/vforu-

mauditoria/5122

Certificado pelo TCE-MG. Destinado a membros, servi-
dores e colaboradores de Tribunais de Contas do Brasil, 

sociedade civil e estudantes. Período de realização: 
11/08/2020, horário: 10 horas.

Tribunal de Con-
tas do Estado do 

Paraná 

NOVO

GFCA: Responsa-
bilização do Gestor/Fiscal do 
contrato 

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-gfca-
-responsabilizacao-do-
-gestor-fiscal-do-contra-
to-curso-online/328959/

area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes e ci-

dadãos em geral com atividades relacionadas, direta ou 
indiretamente, ao setor público. Inscrições permanentes.  

NOVO

GFCA: Rescisão 
contratual

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-gf-
ca-rescisao-contratual-
-curso-online/328739/

area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes e ci-

dadãos em geral com atividades relacionadas, direta ou 
indiretamente, ao setor público. Inscrições permanentes.  

NOVO

Controle Externo 
e o TAG

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-con-
trole-externo-e-o-tag-
-curso-online/328737/

area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes e ci-

dadãos em geral com atividades relacionadas, direta ou 
indiretamente, ao setor público. Inscrições permanentes.  

NOVO

GFCA: Penalida-
des Aplicáveis ao Contratado

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-gfca-
-penalidades-aplicaveis-

-ao-contratado-curso-
-online/328534/area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes e ci-

dadãos em geral com atividades relacionadas, direta ou 
indiretamente, ao setor público. Inscrições permanentes.  
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NOVO

TAG: Controle 
Consensual da Administração 
Pública

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-ta-
g-controle-consensual-

-da-administracao-publi-
ca-curso-online/328530/

area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes e ci-

dadãos em geral com atividades relacionadas, direta ou 
indiretamente, ao setor público. Inscrições permanentes.  

Esse tal Governo https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-es-
se-tal-governo-curso-

-online/328042/area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
alunos do ensino médio e superior, ou qualquer pessoa 
que tenha interesse em compreender, de forma simples, 

como o Brasil funciona administrativamente.  

NOVO

TAG - Termos de 
Ajustamento de Gestão: Intro-
dução

https://www1.tce.
pr.gov.br/conteudo/

online-tag-termos-de-a-
justamento-de-gestao-
-introducao-curso-onli-

ne/328428/area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes e ci-

dadãos em geral com atividades relacionadas, direta ou 
indiretamente, ao setor público. Inscrições permanentes.  

NOVO

Formação de 
pregoeiros 

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-cur-

so-de-formacao-de-
-pregoeiros-curso-onli-

ne/321301/area/59

Certificado de 10 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
Pregoeiros e Equipes de Apoio, Ordenadores de Despe-
sas, Servidores que atuam nas áreas de Compras, Lici-
tações e Contratos, Jurídica, Controle Interno e Externo 
e a todos que atuam, direta ou indiretamente, com as 

etapas do Processo Licitatório. Inscrições permanentes.  

NOVO

Termo de Refe-
rência e Projeto Básico nas 
Licitações

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-ter-
mo-de-referencia-e-pro-
jeto-basico-nas-licitaco-
es-curso-online/319969/

area/59

Certificado de 08 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos que atuam na área de compras 
estatais, acadêmicos e cidadãos interessados no 

controle social. Inscrições permanentes.  
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NOVO

Elaboração Ter-
mos de Referência 

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-e-
laboracao-termos-re-
ferencia-curso-onli-
ne/307826/area/59

Certificado de 04 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
Funcionários Públicos envolvidos em Licitações e na 

Gestão e Fiscalização de Contratos Públicos. Inscrições 
permanentes.  

NOVO

Gestão e fiscali-
zação de contratos 

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-ges-
tao-e-fiscalizacao-de-
-contratos-curso-onli-
ne/307950/area/59

Certificado de 08 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
Funcionários Públicos envolvidos na Gestão e Fiscaliza-

ção de Contratos Públicos. Inscrições permanentes.  

NOVO

Fraude em Licita-
ções 

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-frau-
de-em-licitacoes-curso-
-online/307951/area/59

Certificado de 12 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
Servidores Públicos envolvidos na Elaboração e/ou na 
Auditoria de Licitações e Contratos. Inscrições perma-

nentes.  

NOVO

A nova Lei das 
Estatais: Lei 13.303/16

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-a-
-nova-lei-das-estatais-

-lei-13303-16-curso-on-
line/307952/area/59

Certificado de 10 horas pelo TCE-PR. Destinado Socie-
dade Civil, Operadores do Direito e Servidores Públicos 

em geral. Inscrições permanentes.  

NOVO

Fiscalização de 
Contratos Administrativo 

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-fis-
calizacao-de-contratos-
-administrativos-curso-
-online/308205/area/59

Certificado de 05 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
Cidadãos Civis, Servidores e Agentes Públicos interes-
sados no exercício da cidadania ou que estão envolvi-

dos com o exercício da Atividade de Fiscal de Contratos. 
Inscrições permanentes.  

NOVO

GFCA: Como 
planejar contratações?

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-gf-
ca-como-planejar-con-
tratacoes-curso-onli-
ne/327458/area/59

Certificado de 02 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
Servidores Públicos, Agentes Políticos, estudantes e ci-
dadãos em geral com atividades relacionadas, direta ou 
indiretamente, ao setor público. Inscrições permanentes.  
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NOVO

Clausulas neces-
sárias para o contrato

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-gfca-
-clausulas-necessarias-
-para-o-contrato-curso-
-online/327549/area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
Servidores Públicos, Agentes Políticos, estudantes e ci-
dadãos em geral com atividades relacionadas, direta ou 
indiretamente, ao setor público. Inscrições permanentes.  

NOVO

GFCA: Garantias 
no Contrato Administrativo

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-gf-

ca-garantias-no-contra-
to-administrativo-curso-
-online/327732/area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes e ci-

dadãos em geral com atividades relacionadas, direta ou 
indiretamente, ao setor público. Inscrições permanentes.  

NOVO

GFCA: Tipos dos 
serviços nos contratos 

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-gfca-
-tipos-dos-servicos-nos-

-contratos-curso-onli-
ne/327825/area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes e ci-

dadãos em geral com atividades relacionadas, direta ou 
indiretamente, ao setor público. Inscrições permanentes.  

GFA: Subcontratações https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-gfca-
-subcontratacoes-curso-
-online/327869/area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes e ci-

dadãos em geral com atividades relacionadas, direta ou 
indiretamente, ao setor público. Inscrições permanentes.  

GFCA: Duração dos Contratos 
Administrativos 

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-gfca-
-duracao-dos-contratos-
-administrativos-curso-
-online/327916/area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes e ci-

dadãos em geral com atividades relacionadas, direta ou 
indiretamente, ao setor público. Inscrições permanentes.

GFCA: Alterações contratuais https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-gfca-
-alteracoes-contratuais-
-curso-online/327944/

area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes e ci-

dadãos em geral com atividades relacionadas, direta ou 
indiretamente, ao setor público. Inscrições permanentes.
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GFCA: Atores contratuais https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-gf-
ca-atores-contratuais-
-curso-online/327965/

area/59

Certificado de 02 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes e ci-

dadãos em geral com atividades relacionadas, direta ou 
indiretamente, ao setor público. Inscrições permanentes.

GFCA: Prerrogativas da Admi-
nistração Pública nos contratos

https://www1.tce.
pr.gov.br/conteudo/

online-gfca-prerrogati-
vas-da-administracao-
-publica-nos-contratos-
-curso-online/327994/

area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes e ci-

dadãos em geral com atividades relacionadas, direta ou 
indiretamente, ao setor público. Inscrições permanentes.

GFCA: Equilíbrio econômico 
financeiro nos contratos

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-gfca-
-equilibrio-economico-fi-
nanceiro-nos-contratos-
-curso-online/328035/

area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes e ci-

dadãos em geral com atividades relacionadas, direta ou 
indiretamente, ao setor público. Inscrições permanentes.

GFCA: Execução contratual https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-gf-
ca-execucao-contratu-
al-curso-online/328059/

area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes e ci-

dadãos em geral com atividades relacionadas, direta ou 
indiretamente, ao setor público. Inscrições permanentes.

NOVO

GFCA: Fiscaliza-
ção dos débitos previdenciários 
e trabalhistas

https://www1.tce.
pr.gov.br/conteudo/

online-gfca-fiscalizacao-
-dos-debitos-previden-
ciarios-e-trabalhistas-
-curso-online/328178/

area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes e ci-

dadãos em geral com atividades relacionadas, direta ou 
indiretamente, ao setor público. Inscrições permanentes.
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NOVO

GFCA: Procedi-
mento Administrativo pelo 
descumprimento contratual

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-gfca-
-procedimento-adminis-
trativo-pelo-descumpri-
mento-contratual-curso-
-online/328359/area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes e ci-

dadãos em geral com atividades relacionadas, direta ou 
indiretamente, ao setor público. Inscrições permanentes.  

NOVO

Alterações da 
LINDB – Lei de Introdução às 
Normas de Direito Brasileiro

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-al-
teracoes-da-lindb-lei-
-de-introducao-as-nor-
mas-de-direito-brasilei-
ro-curso-online/318562/

area/59

Certificado de 04 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
profissionais do Direito. Inscrições permanentes.

NOVO

Novo CPC – Có-
digo de Processo Civil

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-no-
vo-cpc-codigo-de-pro-
cesso-civil-curso-onli-

ne/307965/area/59

Certificado de 16 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
profissionais que atuam na área do Direito. Inscrições 

permanentes.

NOVO

Ouvidoria: Lei 
13.460-17 descomplicada

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-ouvi-
doria-lei-13460-17-des-
complicada-curso-onli-

ne/327227/area/59

Certificado de 02 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes e ci-

dadãos em geral com atividades relacionadas, direta ou 
indiretamente, ao setor público. Inscrições permanentes.  

NOVO

Como criar uma 
Ouvidoria?

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-co-

mo-criar-uma-ouvidoria-
-curso-online/327274/

area/59

Certificado de 02 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes e ci-

dadãos em geral com atividades relacionadas, direta ou 
indiretamente, ao setor público. Inscrições permanentes.  
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NOVO

Matriz de Respon-
sabilização

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-

-matriz-de-responsa-
bilizacao-curso-onli-
ne/326009/area/59

Certificado de 02 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, auditores, estudantes e cidadãos 

em geral com atividades relacionadas ao setor público. 
Inscrições permanentes.  

NOVO

Debates sobre a 
Lei de Improbidade Administra-
tiva 

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-de-

bates-sobre-a-lei-de-im-
probidade-administrati-
va-curso-online/307859/

area/59

Certificado de 06 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores dos Tribunais envolvidos, agentes políticos, 

operadores do Direito, universitários e cidadãs em geral. 
Inscrições permanentes.  

NOVO

Gestão e contra-
tação em Tecnologia da Infor-
mação 

https://www1.tce.
pr.gov.br/conteudo/

online-gestao-e-contra-
tacao-em-tecnologia-
-da-informacao-curso-
-online/310577/area/59

Certificado de 09 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
profissionais que ainda não tem familiaridade com o 

tema ou que o conhecem parcialmente. Particularmen-
te indicado aos Gestores, Compradores, Analistas de 
TI, Advogados, Contadores, Conselheiros Municipais, 

Observatórios Sociais, estudantes e o público em geral. 
Inscrições permanentes.  

NOVO

Serviços Públicos 
no Brasil e a nova Lei de Prote-
ção ao Usuário – Lei 13.460/17

https://www1.tce.
pr.gov.br/conteudo/

online-servicos-publi-
cos-no-brasil-e-a-nova-
-lei-de-protecao-ao-usu-
ario-lei-13460-17-curso-
-online/310574/area/59

Certificado de 09 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, estudantes, conselheiros munici-
pais, observatórios sociais e demais cidadãos. Inscri-

ções permanentes.  

NOVO

Contratação de 
serviços públicos

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-con-

tratacao-de-servicos-
-publicos-curso-onli-
ne/308035/area/59

Certificado de 20 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos envolvidos com Contratos Adminis-

trativos na área pública. Inscrições permanentes.  
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NOVO

Entendendo o 
processo de convergência da 
Contabilidade aplicada ao 
Setor Público

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-en-
tendendo-o-processo-
-de-convergencia-da-

-contabilidade-aplicada-
-ao-setor-publico-curso-
-online/308986/area/59

Certificado de 15 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores dos Tribunais de Contas que se relacionam 
direta ou indiretamente com a contabilidade, bem como 

os profissionais das diversas áreas e esferas de governo 
que desejam conhecer de forma aprofundada como se 

processará a nova contabilidade do setor público. Inscri-
ções permanente.

NOVO

Orçamento públi-
co focado na elaboração do 
PPA

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-orca-
mento-publico-focado-

-na-elaboracao-do-ppa-
-curso-online/307962/

area/59

Certificado de 07 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
contadores e funcionários públicos envolvidos com cria-
ção e gerenciamento de orçamento público. Inscrições 

permanente.

NOVO

Elaboração das 
notas explicativas das demons-
trações contábeis 

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-ela-
boracao-das-notas-ex-
plicativas-das-demons-
tracoes-contabeis-no-

-setor-publico-curso-on-
line/326293/area/59

Certificado de 02 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, contadores, estu-
dantes e cidadãos em geral com atividades relacionadas 

ao setor público. Inscrições permanente.

Atos de Pessoal: Teoria e Práti-
ca - Módulo Admissão

https://www1.tce.
pr.gov.br/conteudo/

online-atos-de-pessoal-
-teoria-e-pratica-modu-
lo-admissao-curso-onli-

ne/307860/area/59

Certificado de 08 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos que trabalhem na área de atos de 

pessoal. Inscrições permanente.

NOVO

A função fiscaliza-
dora dos Tribunais de Contas 

https://www1.tce.
pr.gov.br/conteudo/

online-a-funcao-fisca-
lizadora-dos-tribunais-
-de-contas-curso-onli-

ne/308034/area/59

Certificado de 02 horas pelo TCE-PR. Destinado a so-
ciedade civil e servidores públicos em geral. Inscrições 

permanente.
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Qualidade no atendimento ao 
público 

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-qua-
lidade-no-atendimento-
-ao-publico-curso-onli-

ne/308033/area/59

Certificado de 02 horas pelo TCE-PR. Destinado a so-
ciedade civil e servidores públicos em geral. Inscrições 

permanente.

Tribunal de Con-
tas do Estado de 

Pernambuco

NOVO

Auditoria em folha 
de pagamento

https://escola.tce.pe.
gov.br/inscricao/index_

externos.html

Certificado de 20 horas pelo TCE-PE. Destinado aos 
servidores dos setores de Auditoria de Pessoal, Recur-

sos humanos, Controle Interno, e demais áreas que 
trabalhem com atos de pessoal e folha de pagamento. 
Período de inscrição: inscrições abertas até o preen-
chimento das vagas ofertadas. Período de realização: 

15/09/2020 a 29/09/2020.
Tribunal de Con-
tas do Estado do 
Rio de Janeiro

Economicidade em licitações e 
contratos administrativos 

https://www.tce.rj.gov.br/
web/ecg/ead/cursosecg/

programacao

Certificado de 30 horas pelo TCE-RJ. Destinado ao 
público municipal, estadual, TCE-RJ, federal e outros 
Tribunais de Contas. Período de inscrição: 01/01/2020 

a 03/09/2020. Período de realização: 09/09/2020 a 
30/10/2020.

Noções introdutórias de licita-
ção e contratos administrativos

https://www.tce.rj.gov.br/
web/ecg/ead/cursosecg/

programacao

Certificado de 30 horas pelo TCE-RJ. Destinado ao 
público municipal, estadual, TCE-RJ, federal e outros 
Tribunais de Contas. Período inscrição: 01/01/2020 
a 03/12/2020. Período de realização: 01/07/2020 a 

11/12/2020.
Principais aspectos das mu-

danças da contabilidade aplica-
da ao setor público

https://www.tce.rj.gov.br/
web/ecg/ead/cursosecg/

programacao

Certificado de 30 horas pelo TCE-RJ. Destinado ao 
público municipal, estadual, TCE-RJ, federal e outros 
Tribunais de Contas. Período de inscrição: 01/01/2020 

a 03/12/2020. Período de realização: 01/07/2020 a 
11/12/2020.

Elaboração e avaliação do 
PPA: bases conceituais

https://www.tce.rj.gov.br/
web/ecg/ead/cursosecg/

programacao

Certificado de 20 horas pelo TCE-RJ. Destinado ao 
público municipal, estadual, TCE-RJ, federal e outros 
Tribunais de Contas. Período de inscrição: 01/01/2020 

a 03/12/2020. Período de realização: 01/07/2020 a 
11/12/2020.
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Noções introdutórias a presta-
ção e tomada de contas

https://www.tce.rj.gov.br/
web/ecg/ead/cursosecg/

programacao

Certificado de 30 horas pelo TCE-RJ. Destinado ao 
público municipal, estadual, TCE-RJ, federal e outros 

Tribunais de Contas. Período de inscrição: 01/01/2020 a 
03/09/2020. Período de realização do curso: 09/09/2020 

a 30/10/2020.
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos: considerações gerais, 
resultados esperados e princi-

pais desafios

https://www.tce.rj.gov.br/
web/ecg/ead/cursosecg/

programacao

Certificado de 12 horas pelo TCE-RJ. Destinado ao 
público municipal, estadual, TCE-RJ, federal e outros 
Tribunais de Contas. Período de inscrição: 01/01/2020 

a 03/09/2020. Período de realização: 09/09/2020 a 
02/10/2020.

Introdução ao Sistema de Re-
gistro de Preços

https://www.tce.rj.gov.br/
web/ecg/ead/cursosecg/

programacao

Certificado de 35 horas pelo TCE-RJ. Destinado ao 
público municipal, estadual, TCE-RJ, federal e outros 
Tribunais de Contas. Período de inscrição: 01/01/2020 

a 03/09/2020. Período de realização: 09/09/2020 a 
23/10/2020.

Tribunal de Con-
tas do Estado do 
Rio Grande do 

Sul

NOVO

Ouvidorias Públi-
cas na Lei nº 13.460/2017

https://ead.tce.rs.gov.br/
moodle/course/index.

php?categoryid=1

Certificado pelo TCE-RS. Destinado ao público em geral. 
Inscrições permanentes.

Tribunal de Con-
tas do Estado de 

São Paulo

Português para Redação Ofi-
cial - Público Interno e Externo

https://ead.tce.sp.gov.
br/moodle/enrol/index.

php?id=305

Certificado de 40 horas pelo TCE-SP. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observação: 

para acessar as informações do curso, o interessado 
deve primeiro se cadastrar na plataforma do Tribunal.

NOVO

Licitações e 
contratos 

https://ead.tce.sp.gov.
br/moodle/enrol/index.

php?id=307

Certificado 60 horas pelo TCE-SP. Destinado ao público 
em geral. Inscrições permanentes. Observação: para 
acessar as informações do curso, o interessado deve 

primeiro se cadastrar na plataforma do Tribunal.
Câmara dos De-

putados 
NOVO

Administração do 
tempo 

https://educacaoadis-
tancia.camara.leg.br/
site/para-cidadaos/

Certificado de 05 horas pela Câmara do Deputados. 
Destinado ao público em geral. Inscrições permanentes.
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NOVO

Atendimento ao 
público 

https://educacaoadis-
tancia.camara.leg.br/
site/para-cidadaos/

Certificado de 05 horas pela Câmara do Deputados. 
Destinado ao público em geral. Inscrições permanentes.

NOVO

Cerimonial e 
Protocolo

https://educacaoadis-
tancia.camara.leg.br/
site/para-cidadaos/

Certificado de 10 horas pela Câmara do Deputados. 
Destinado ao público em geral. Inscrições permanentes.

NOVO

Gestão de Proje-
tos 

https://educacaoadis-
tancia.camara.leg.br/
site/para-cidadaos/

Certificado de 10 horas pela Câmara do Deputados. 
Destinado ao público em geral. Inscrições permanentes.

Conselho Nacio-
nal de Justiça

Gestão do Conhecimento https://www.cnj.jus.br/
formacao-e-capacita-

cao/gestao-do-conheci-
mento-3/

Certificado de 05 horas pelo CNJ. Destinado ao público 
em geral. Inscrições permanentes.  

Escola Virtual do 
Governo

Gestão por Competências https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/175

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado aos 
interessados em conhecer como a Gestão por Compe-
tências pode ocorrer administração pública. Inscrições 

permanentes. 
Criatividade e Novas Tecnolo-

gias no Serviço Público
https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/211

Certificado de 10 horas pela ENAP. Destinado aos ser-
vidores da Administração Pública nos níveis de governo 
federal, estadual e municipal que tenham interesse em 
dicas sobre a aplicação de tecnologias ao serviço públi-

co. Inscrições permanentes.

NOVO

Controles Institu-
cional e Social dos Gastos 
Públicos

https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/12

Certificado de 30 horas pela ENAP. Destinado a pessoas 
que tenham interesse em controle social e institucional 

dos gastos do Estado. Inscrições permanentes.
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Controles na Administração 
Pública

https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/278

Certificado de 30 horas pelo TCU. Destinado aos servi-
dores públicos dos três poderes e esferas federal, esta-

dual e municipal. Inscrições permanentes.

NOVO

Atividade Corre-
cional - Visão Geral

https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/238

Certificado de 25 horas pela ENAP. Destinado aos servi-
dores e agentes públicos federais, estaduais, distritais e 

municipais. Inscrições permanentes. 

Normas Internacionais de Audi-
toria Financeira – NIA

https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/209

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado aos 
auditores dos Tribunais de Contas da União (TCU), dos 
Estados (TCE), do Distrito Federal (TCDF) e dos Municí-

pios (TCM), e auditores que atuam em entidades pri-
vadas, além de servir de importante material de estudo 

para acadêmicos e demais pessoas interessadas. Inscri-
ções permanentes. 

Fiscalização de Projetos e 
Obras de Engenharia

https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/215

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado aos servi-
dores que tenham vínculo com a Administração Pública 
e atuem em áreas de obras e de serviços de engenha-

ria. Inscrições permanentes. 
Gestão da Informação e Docu-
mentação - Conceitos Básicos 

em Gestão Documental

https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/73

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado aos servi-
dores que tenham vínculo com a Administração Pública 

de todas as esferas de governo e atuem em procedi-
mentos arquivísticos. Inscrições permanentes.

Gestão Pessoal - Base da 
Liderança

https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/163

Certificado de 50 horas pela ENAP. Destinado aos 
gestores que atuem no setor público e tenham interesse 
em ferramentas de mentoria para liderança. Inscrições 

permanentes.
Formação de facilitadores de 

aprendizagem
https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/141

Certificado de 40 horas pela ENAP. Qualquer pessoa 
pode realizar o curso. Inscrições permanentes.



PORTFÓLIO DE ATIVIDADES A DISTÂNCIA
CURSOS DE ENSINO A DISTÂNCIA 
GRATUITOS OFERTADOS POR INSTITUIÇÕES 
PÚBLICAS

NOVO

Ética e Serviço 
Público

https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/4

Certificado de 20 horas pela ENAP. Qualquer pessoa 
pode realizar o curso. Inscrições permanentes.

Gestão Estratégica de Pessoas 
e Planos de Carreira

https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/78

Certificado de 20 horas pela ENAP. Qualquer pessoa 
pode realizar o curso. Inscrições permanentes.

Siape Folha https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/86

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado ao público 
em geral. Inscrições permanentes.

NOVO

Ciclo de Gestão 
do Investimento Público

https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/95

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado aos agen-
tes públicos que atuem nos Poderes Executivo, Legis-
lativo e Judiciário das esferas de governo federal, esta-
dual e municipal, e que sejam responsáveis pela análise 

de projetos de grande porte. Inscrições permanentes.
Macroeconomia https://www.escolavir-

tual.gov.br/curso/91
Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinados aos 
agentes públicos que atuem nos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário das esferas de governo federal, 
estadual e municipal, e que sejam responsáveis pela 

análise de projetos de grande porte. Inscrições perma-
nentes.

Microeconomia https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/92

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinados aos 
agentes públicos que atuem nos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário das esferas de governo federal, 
estadual e municipal, e que sejam responsáveis pela 

análise de projetos de grande porte. Inscrições perma-
nentes.

Estatística https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/96

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado aos agen-
tes públicos que atuem nos Poderes Executivo, Legis-
lativo e Judiciário das esferas de governo federal, esta-
dual e municipal, e que sejam responsáveis pela análise 

de projetos de grande porte. Inscrições permanentes.
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NOVO

Planejamento 
Governamental

https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/258

Certificado de 20 horas pelo TCU. Destinado aos servi-
dores públicos em geral. Inscrições permanentes. 

Introdução à Gestão de Pro-
cessos

https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/106

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado aos agen-
tes públicos que atuem em equipes de monitoramento 
de estratégias ou em programas de gestão da qualida-

de. Inscrições permanentes.
Introdução à Gestão de Proje-

tos
https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/104

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado aos servi-
dores que tenham vínculo com a Administração Pública 
nos níveis de governo federal, estadual e municipal e 

atuem no gerenciamento de projetos das organizações. 
Inscrições permanentes.

Planejamento Estratégico para 
Organizações Públicas

https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/107

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado aos agen-
tes públicos que atuem na área de planejamento organi-

zacional. Inscrições permanentes.

NOVO

Gestão em 
          Ouvidoria

https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/119

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado aos ser-
vidores e empregados públicos que desenvolvam suas 
atividades em ouvidorias ou em áreas que tratem de 

temas afins. Inscrições permanentes. 

NOVO

Tratamento de 
Denúncias em  Ouvidoria

https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/132

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado aos ser-
vidores e empregados públicos que desenvolvam suas 
atividades em ouvidorias ou em áreas que tratem de 

temas afins. Inscrições permanentes.

NOVO

Introdução à Lei 
Brasileira de Proteção de 
Dados Pessoais

https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/153

Certificado de 10 horas pela ENAP. Destinado aos ser-
vidores integrantes da Administração Pública nos níveis 
de governo federal, estadual e municipal que tenham in-
teresse na legislação brasileira sobre proteção de dados 

pessoais. Inscrições permanentes. 
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Acesso à Informação https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/76

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado aos ser-
vidores e empregados públicos que tenham atuação no 
âmbito do Poder Executivo federal e desenvolvam ativi-
dades em ouvidorias ou em áreas que tratem de temas 

afins. Inscrições permanentes.

NOVO

Proteção de 
Dados Pessoais no Setor 
Público

https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/290

Certificado de 15 horas pela ENAP. Destinado aos ser-
vidores públicos de qualquer esfera e poder (especial-
mente aqueles que atuam em instituições participantes 
da Rede Gov.Br) e qualquer pessoa interessada. Inscri-

ções permanentes.
Sistema Eletrônico de Informa-
ções - SEI! USAR

https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/74

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado aos agen-
tes públicos das esferas de governo federal, estadual e 
municipal que tenham atuação na gestão de documen-

tos. Inscrições permanentes.

NOVO

Curso Básico de 
Licitações - Enfrentando (e 
vencendo) tabus

https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/186

Certificado de 60 horas pela ENAP. Destinado para 
quem pretende ou acabou de ingressar na área de com-
pras públicas ou mesmo para quem já atua nesta área 

– como pregoeiro. Inscrições permanentes.

NOVO

Noções Introdutó-
rias de Licitação e Contratos 
Administrativos

https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/136

Certificado de 30 horas pela ENAP. Destinado aos ser-
vidores que tenham interesse em licitações e contratos 

administrativos. Inscrições permanentes.

NOVO

Prevenção e 
Detecção de Cartéis em Licita-
ções

https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/152

Certificado de 30 horas pela ENAP. Destinado a pessoas 
que atuem como pregoeiros ou participem de comissões 
de licitação na Administração Pública. Inscrições perma-

nentes.
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NOVO

Sustentabilidade 
na Administração Pública

https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/254

Certificado de 28 horas pelo TCU. Destinado aos ser-
vidores da administração pública nas esferas federal, 
estadual e municipal, atuantes na área de logística e 
compras públicas, e seus órgãos ou entidades. Inscri-

ções permanentes.
Principais Aspectos das Mu-

danças da Contabilidade Apli-
cada ao Setor Público

https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/135

Certificado de 30 horas pela ENAP. Destinado aos ser-
vidores que tenham interesse em contabilidade aplicada 

ao setor público. Inscrições permanentes.
Básico em Orçamento Público https://www.escolavir-

tual.gov.br/curso/115
Certificado de 30 horas pela ENAP. Destinado aos servi-
dores e estudantes que tenham interesse no orçamento 

público. Inscrições permanentes.

NOVO

Equilíbrio Fiscal

https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/261

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado ao cida-
dão interessado em conhecer o funcionamento do go-

verno e das finanças públicas. Inscrições permanentes.
Introdução ao Estudo da Eco-

nomia do Setor Público
https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/114

Certificado de 30 horas pela ENAP. Destinado a pessoas 
que tenham interesse no estudo da economia do setor 

público. Inscrições permanentes.
Introdução ao Orçamento Pú-

blico
https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/116

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado a pessoas 
que tenham interesse no estudo da economia do setor 

público. Inscrições permanentes.
Fundamentos e metodologia 

da Educação Corporativa
https://www.escolavirtu-

al.gov.br/curso/271
Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado aos 

servidores públicos que almejam adquiri competências 
necessárias para a prática da Educação Corporativa. 

Inscrições permanentes.
Gestão Orçamentária e Finan-

ceira
https://www.escolavir-
tual.gov.br/curso/257

Certificado de 20 horas pelo TCU. Destinado aos ser-
vidores da administração pública nas esferas federal, 

estadual e municipal, e seus órgãos ou entidades. Inscri-
ções permanentes.

Senado Federal Conhecendo o Novo Acordo 
Ortográfico

https://saberes.senado.
leg.br/course/index.
php?categoryid=233

Certificado de 20 horas pelo Senado Federal. inscrições 
permanentes.
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Lei de Acesso a Informação https://saberes.senado.
leg.br/course/index.
php?categoryid=233

Certificado de 12 horas pelo Senado Federal. Inscrições 
permanentes.

Cerimonial no Ambiente Legis-
lativo

https://saberes.senado.
leg.br/course/index.
php?categoryid=233

Certificado de 40 horas pelo Senado Federal. Inscrições 
permanentes.

Direito Administrativo para Ge-
rentes do Setor Público

https://saberes.senado.
leg.br/course/index.
php?categoryid=233

Certificado de 35 horas pelo Senado Federal. Inscrições 
permanentes.

Introdução ao Direito Constitu-
cional

https://saberes.senado.
leg.br/course/index.
php?categoryid=233

Certificado de 40 horas pelo Senado Federal. Inscrições 
permanentes.

Desenvolvimento de Equipes https://saberes.senado.
leg.br/course/index.
php?categoryid=233

Certificado de 10 horas pelo Senado Federal. Inscrições 
permanentes.

Gestão Estratégica com Foco 
na Administração Pública

https://saberes.senado.
leg.br/course/index.
php?categoryid=233

Certificado de 40 horas pelo Senado Federal. Inscrições 
permanentes.

Introdução ao Controle Interno https://saberes.senado.
leg.br/course/index.
php?categoryid=233

Certificado de 40 horas pelo Senado Federal. Inscrições 
permanentes.

Excelência no Atendimento https://saberes.senado.
leg.br/course/index.
php?categoryid=233

Certificado de 20 horas pelo Senado Federal. Inscrições 
permanentes.

NOVO

Introdução ao 
Orçamento Público

https://saberes.senado.
leg.br/course/index.
php?categoryid=233

Certificado de 40 horas pelo Senado Federal. Inscrições 
permanentes.



PORTFÓLIO DE ATIVIDADES A DISTÂNCIA
CURSOS DE ENSINO A DISTÂNCIA 
GRATUITOS OFERTADOS POR INSTITUIÇÕES 
PÚBLICAS

Universidade 
Federal de São 

Carlos

NOVO

Curso Básico de 
Gestão de Riscos Corporativos

https://cursos.poca.
ufscar.br/course/index.

php?categoryid=15

Certificado de 20 horas pela Universidade Federal de 
São Carlos. Destinado aos servidores públicos e demais 
interessados na temática de gestão de riscos corporati-

vos. Inscrições permanentes.

NOVO

Procedimentos 
para um fluxo documental que 
atenda a Gestão de Documen-
tos Públicos

https://cursos.poca.
ufscar.br/course/index.

php?categoryid=15

Certificado de 30 horas pela Universidade Federal de 
São Carlos. Qualquer pessoa pode realizar o curso. Ins-

crições permanentes.

Universidade Fe-
deral do Recôn-
cavo da Bahia

NOVO

O Papel do Fiscal 
na Administração Pública

https://avaacademico.
ufrb.edu.br/course/in-
dex.php?categoryid=2

Certificado de 68 horas pela Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia. Inscrições permanentes.

NOVO

Execução de 
recursos extraorçamentários: 
projetos, convênios e termos 
congêneres

https://avaacademico.
ufrb.edu.br/course/in-
dex.php?categoryid=2

Certificado de 34 horas pela Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia. Inscrições permanentes.
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Instituição Curso Ofertado Link Informações Gerais
Bradesco NOVO

Introdução à Gestão 
de Projetos

https://www.ev.org.br/curso/administracao/
gestao-de-projetos/introducao-a-gestao-
-de-projetos?return=/cursos/administra-
cao&cst=482

Certificado de 10 horas pela Escola Virtual 
Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar 
o curso. Inscrições permanentes. 

NOVO

Atendimento ao Pú-
blico

https://www.ev.org.br/curso/desenvolvi-
mento-pessoal-e-profissional/atendimen-
to-ao-publico?return=/cursos/desenvolvi-
mento-pessoal-e-profissional&cst=347

Certificado de 10 horas pela Escola Virtual 
Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar 
o curso. Inscrições permanentes.

NOVO

Introdução à Comu-
nicação Empresarial

https://www.ev.org.br/curso/desenvolvi-
mento-pessoal-e-profissional/introducao-
-a-comunicacao-empresarial?return=/
cursos/desenvolvimento-pessoal-e-profis-
sional&cst=488

Certificado de 06 horas pela Escola Virtual 
Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar 
o curso. Inscrições permanentes.

NOVO

Comunicação Em-
presarial

https://www.ev.org.br/curso/desenvolvi-
mento-pessoal-e-profissional/comunica-
cao-empresarial?return=/cursos/desenvol-
vimento-pessoal-e-profissional&cst=412

Certificado de 12 horas pela Escola Virtual 
Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar 
o curso. Inscrições permanentes.

Modelagem de Dados https://www.ev.org.br/curso/informatica/
banco-de-dados/modelagem-de-da-
dos?return=/cursos/informatica/banco-de-
-dados&cst=498

Certificado de 12 horas pela Escola Virtual 
Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar 
o curso. Inscrições permanentes.

Implementando Bancos de Dados https://www.ev.org.br/curso/informatica/
banco-de-dados/implementando-bancos-
-de-dados?return=/cursos/informatica/
banco-de-dados&cst=500

Certificado de 15 horas pela Escola Virtual 
Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar 
o curso. Inscrições permanentes.
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Administrando Bancos de Dados https://www.ev.org.br/curso/informatica/
banco-de-dados/administrando-bancos-
-de-dados?return=/cursos/informatica/
banco-de-dados&cst=501

Certificado de 15 horas pela Escola Virtual 
Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar 
o curso. Inscrições permanentes.

Ética no Desenvolvimento de 
Sistemas

https://www.ev.org.br/curso/informatica/
desenvolvimento-de-sistemas/etica-no-
-desenvolvimento-de-sistemas?return=/
cursos/informatica/desenvolvimento-de-
-sistemas&cst=508

Certificado de 08 horas pela Escola Virtual 
Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar 
o curso. Inscrições permanentes.

Projeto de Sistemas de TI https://www.ev.org.br/curso/informatica/
desenvolvimento-de-sistemas/projetos-de-
-sistemas-de-ti?return=/cursos/informati-
ca/desenvolvimento-de-sistemas&cst=540

Certificado de 15 horas pela Escola Virtual 
Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar 
o curso. Inscrições permanentes.

NOVO

Fundamentos de TI: 
Hardware e Software

https://www.ev.org.br/curso/informatica/
informatica-basica/fundamentos-de-ti-har-
dware-e-software?return=/cursos/informa-
tica/informatica-basica&cst=521

Certificado de 15 horas pela Escola Virtual 
Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar 
o curso. Inscrições permanentes.

Microsoft Word 2016 - Avançado https://www.ev.org.br/curso/informatica/
office-2016/microsoft-word-2016-avan-
cado?return=/cursos/informatica/office-
-2016&cst=629

Certificado de 08 horas pela Escola Virtual 
Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar 
o curso. Inscrições permanentes.

Microsoft PowerPoint 2016 - 
Avançado

https://www.ev.org.br/curso/informatica/
office-2016/microsoft-powerpoint-2016-a-
vancado?return=/cursos/informatica/offi-
ce-2016&cst=627

Certificado de 08 horas pela Escola Virtual 
Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar 
o curso. Inscrições permanentes.

Microsoft Excel 2016 - Avançado https://www.ev.org.br/curso/informatica/
office-2016/microsoft-excel-2016-avan-
cado?return=/cursos/informatica/office-
-2016&cst=564

Certificado de 30 horas pela Escola Virtual 
Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar 
o curso. Inscrições permanentes.
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FGV NOVO

Acesso à Informa-
ção

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/aces-
so-informacao

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais da área de Direito 
e outros profissionais que desejam ter 
noções iniciais sobre os assuntos relacio-
nados ao tema do curso. Inscrições per-
manentes.

Normas anticorrupção, antissu-
borno e compliance público

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/nor-
mas-anticorrupcao-antissuborno-e-com-
pliance-publico

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais que desejam am-
pliar seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema do curso. Inscrições 
permanentes.

Introdução ao Tema da Liderança https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/intro-
ducao-ao-tema-da-lideranca

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais que desejam am-
pliar seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema do curso. Inscrições 
permanentes.

Introdução à Gestão de Recur-
sos Humanos

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/intro-
ducao-gestao-de-recursos-humanos

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais que desejam am-
pliar seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema do curso. Inscrições 
permanentes.

Relação entre Coaching e Men-
toring

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/coa-
ching-e-mentoring-1

Certificado de 05 horas pela FGV. Destina-
do aos profissionais da área de Liderança 
e Pessoas e outros profissionais que de-
sejam ampliar seus conhecimentos sobre 
assuntos relacionados ao tema do curso. 
Inscrições permanentes.

Motivação nas Organizações https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/motiva-
cao-nas-organizacoes

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais que desejam am-
pliar seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema do curso. Inscrições 
permanentes.
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NOVO

Do Mecanicismo à 
Sociedade do Conhecimento

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/do-me-
canicismo-sociedade-do-conhecimento

Certificado de 05 horas pela FGV. Destina-
do aos profissionais da área de Liderança 
e Pessoas e outros profissionais que de-
sejam ampliar seus conhecimentos sobre 
assuntos relacionados ao tema do curso. 
Inscrições permanentes.

Bases Conceituais dos Modelos 
de Gestão

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/bases-
-conceituais-dos-modelos-de-gestao

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais que desejam am-
pliar seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema do curso. Inscrições 
permanentes.

Direito Penal e Econômico https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/direito-
-penal-e-economico

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais da área de Direito 
e outros profissionais que desejam ter 
noções iniciais sobre os assuntos relacio-
nados ao tema do curso. Inscrições per-
manentes.

Direito Tributário https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/direito-
-tributario-2

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais da área de Direito 
e outros profissionais que desejam ter 
noções iniciais sobre os assuntos relacio-
nados ao tema do curso. Inscrições per-
manentes.

Negociação e Formação do Con-
trato

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/nego-
ciacao-e-formacao-do-contrato

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais da área de Direito 
e outros profissionais que desejam ter 
noções iniciais sobre os assuntos relacio-
nados ao tema do curso. Inscrições per-
manentes.
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Introdução à Ciência de Dados https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/intro-
ducao-ciencia-de-dados

Certificado de 60 horas pela FGV. Destina-
do aos profissionais da área de Tecnologia 
e Ciência de Dados e outros profissionais 
que desejam ampliar seus conhecimentos 
sobre assuntos relacionados ao tema do 
curso. Inscrições permanentes. 

Proteção de Dados https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/prote-
cao-de-dados

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais da área de Direito 
e outros profissionais que desejam ter 
noções iniciais sobre os assuntos relacio-
nados ao tema do curso. Inscrições per-
manentes.

Segurança Digital https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/segu-
ranca-digital

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais da área de Direito 
e outros profissionais que desejam ter 
noções iniciais sobre os assuntos relacio-
nados ao tema do curso. Inscrições per-
manentes.

Fundamentos da Gestão de TI https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/funda-
mentos-da-gestao-de-ti-1

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais que desejam am-
pliar seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema do curso. Inscrições 
permanentes.

Impacto da TI nos Negócios https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/impac-
to-da-ti-nos-negocios

Certificado de 05 horas pela FGV. Destina-
do aos profissionais da área de TI e outros 
profissionais que desejam ampliar seus 
conhecimentos sobre assuntos relaciona-
dos ao tema do curso. Inscrições perma-
nentes.
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Democracia Digital https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/demo-
cracia-digital

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais que desejam am-
pliar seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema do curso. Inscrições 
permanentes.

Fundamentos de Finanças https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/funda-
mentos-de-financas

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais da área de Direito 
e outros profissionais que desejam ter 
noções iniciais sobre os assuntos relacio-
nados ao tema do curso. Inscrições per-
manentes.

Finanças Públicas https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/finan-
cas-publicas

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais da área de Direito 
e outros profissionais que desejam ter 
noções iniciais sobre os assuntos relacio-
nados ao tema do curso. Inscrições per-
manentes.

Introdução a Finanças: sistema 
financeiro e geração de valor

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/intro-
ducao-financas-sistema-financeiro-e-gera-
cao-de-valor

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais que desejam am-
pliar seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema do curso. Inscrições 
permanentes.

Cálculo Financeiro Básico para 
Administração Financeira

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/calcu-
lo-financeiro-basico-para-administracao-fi-
nanceira

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais que desejam am-
pliar seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema do curso. Inscrições 
permanentes.

Fundamentos de Administração 
Financeira

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/funda-
mentos-de-administracao-financeira

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais que desejam am-
pliar seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema do curso. Inscrições 
permanentes.
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NOVO

Introdução à Gestão 
Financeira Internacional

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/intro-
ducao-gestao-financeira-internacional

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais que desejam am-
pliar seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema do curso. Inscrições 
permanentes.

NOVO

Análise Introdutória 
de Crédito e Risco de Crédito

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/anali-
se-introdutoria-de-credito-e-risco-de-cre-
dito

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais que desejam am-
pliar seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema do curso. Inscrições 
permanentes.

Fundamentos da Gestão de 
Custos

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/funda-
mentos-da-gestao-de-custos

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais que desejam am-
pliar seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema do curso. Inscrições 
permanentes.

NOVO

Introdução à Con-
troladoria

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/intro-
ducao-controladoria

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais que desejam am-
pliar seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema do curso. Inscrições 
permanentes.

Apresentação do Sistema Tribu-
tário Nacional

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/apre-
sentacao-do-sistema-tributario-nacional

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais que desejam am-
pliar seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema do curso. Inscrições 
permanentes.

NOVO

Conceitos e Carac-
terísticas dos Projetos

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/concei-
tos-e-caracteristicas-dos-projetos

Certificado de 05 horas pela FGV. Destina-
do aos profissionais da área de Gerencia-
mento de Projetos e outros profissionais 
que desejam ampliar os seus conhecimen-
tos sobre assuntos relacionados ao tema. 
Inscrições permanentes.
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Planejamento do Gerenciamen-
to e Identificação de Riscos em 
Projetos

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/plane-
jamento-do-gerenciamento-e-identifica-
cao-de-riscos-em-projetos

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais da área de projetos 
e outros profissionais que desejam am-
pliar seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema do curso. Inscrições 
permanentes. 

BSC: Introdução à Criação e 
Execução da Estratégia

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/bsc-in-
troducao-criacao-e-execucao-da-estrate-
gia

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais que desejam am-
pliar seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema do curso. Inscrições 
permanentes.

Introdução à Administração Es-
tratégica

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/intro-
ducao-administracao-estrategica

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais que desejam am-
pliar seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema do curso. Inscrições 
permanentes.

Ética Empresarial https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/etica-
-empresarial

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais que desejam am-
pliar seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema do curso. Inscrições 
permanentes.

Introdução à Comunicação Insti-
tucional

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/
online/curta-media-duracao-online/intro-
ducao-comunicacao-institucional

Certificado de 05 horas pela FGV. Desti-
nado aos profissionais que desejam am-
pliar seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema do curso. Inscrições 
permanentes.

SEST SE-
NAT

NOVO

Avaliação de Mate-
riais

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/admi-
nistracao-de-materiais/

Certificado de 30 horas pelo SEST SE-
NAT. Inscrições permanentes. 
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NOVO

Administração de 
Pessoas

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/admi-
nistracao-de-pessoas/

Certificado de 40 horas pelo SEST SE-
NAT. Inscrições permanentes.

NOVO

Desenvolvimento de 
Lideranças

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/desen-
volvimento-de-liderancas/

Certificado de 30 horas pelo SEST SE-
NAT. Inscrições permanentes.

Documentação Oficial sem Com-
plicação

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/docu-
mentacao-oficial-sem-complicacao/

Certificado de 08 horas pelo SEST SE-
NAT. Inscrições permanentes.

NOVO

Ética e 
Relacionamento no Trabalho

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/etica-
-e-relacionamento-no-trabalho/

Certificado de 30 horas pelo SEST SE-
NAT. Inscrições permanentes.

NOVO

Fundamentos da 
Administração de Pessoal

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/funda-
mentos-de-administracao-de-pessoal/

Certificado de 50 horas pelo SEST SE-
NAT. Inscrições permanentes.

NOVO

Gestão de Conflitos

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/ges-
tao-de-conflitos/

Certificado de 40 horas pelo SEST SE-
NAT. Inscrições permanentes.

NOVO

Gestão de Informa-
ções e Novas Tecnologias

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/ges-
tao-de-informacoes-e-novas-tecnologias/

Certificado de 30 horas pelo SEST SE-
NAT. Inscrições permanentes.

NOVO

Gestão Estratégica 
com Foco em Resultados

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/ges-
tao-estrategica-com-foco-em-resultados/

Certificado de 50 horas pelo SEST SE-
NAT. Inscrições permanentes.
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Gestão de Pessoas https://ead.sestsenat.org.br/cursos/ges-
tao-de-pessoas/

Certificado de 20 horas pelo SEST SE-
NAT. Inscrições permanentes.

NOVO

Gestão de Projetos

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/ges-
taodeprojetos/

Certificado de 30 horas pelo SEST SE-
NAT. Inscrições permanentes.

NOVO

Gestão do Tempo

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/ges-
tao-do-tempo/

Certificado de 12 horas pelo SEST SE-
NAT. Inscrições permanentes.

NOVO

Inovação e Criativi-
dade

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/inova-
cao-e-criatividade/

Certificado de 20 horas pelo SEST SE-
NAT. Inscrições permanentes.

NOVO

Liderança: o que 
você precisa saber

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/lide-
ranca-o-que-voce-precisa-saber/

Certificado de 08 horas pelo SEST SE-
NAT. Inscrições permanentes.

NOVO

Noções de Primei-
ros Socorros

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/no-
coes-de-primeiros-socorros/

Certificado de 20 horas pelo SEST SE-
NAT. Inscrições permanentes.

NOVO

Redação Técnica

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/reda-
cao-tecnica/

Certificado de 60 horas pelo SEST SE-
NAT. Inscrições permanentes.
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CURSOS EAD GRATUITOS EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

CURSOS POR ASSUNTO CONFORME TRILHA DE APRENDIZAGEM E COMPETÊNCIAS DE SGD DO TCE-RO

Curso Previsto Curso Ofertado Link Informações Gerais
Acesso à infor-
mação – LAI

Lei de Acesso à Informação https://saberes.senado.leg.
br/course/index.php?cate-
goryid=233

Certificado de 12 horas pelo Senado Federal. Inscri-
ções limitadas.

Acesso à Informação https://www.escolavirtual.
gov.br/curso/76

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado aos 
servidores e empregados públicos que tenham atua-
ção no âmbito do Poder Executivo federal e desen-
volvam atividades em ouvidorias ou em áreas que 
tratem de temas afins. Inscrições permanentes.

Administração do 
tempo

Administração do tempo https://www.tce.es.gov.br/
escola/catalogo-de-cursos/
curso/?id=687

Certificado de 40 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observa-
ção: o curso consta com data de realização já venci-
da, porém, o curso é auto instrucional, e o interessa-
do pode se inscrever e cursar a qualquer momento.

NOVO

Administração do 
tempo 

https://educacaoadistancia.
camara.leg.br/site/para-ci-
dadaos/

Certificado de 05 horas pela Câmara do Deputados. 
Destinado ao público em geral. Inscrições perma-
nentes.

Alterações pro-
movidas pela Lei 
N. 13655/18 - 
LINDB

As recentes alterações da Lei 
N. 13.655/2018 (alteração da 
LINDB) aplicadas ao Direito 
Administrativo

http://www.tce.ms.gov.br/
escoex/sge/PreMatricula/
Criar/286

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. Destinado 
aos servidores do TCE-MS e agentes públicos da 
administração direta e indireta. Período de inscrição: 
07/01/2020 a 09/11/2020. Período de realização:  07 
de janeiro a 10 de novembro 2020.
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Alterações da LINDB – Lei de 
Introdução às Normas de Direi-
to Brasileiro

https://www1.tce.pr.gov.br/
conteudo/online-alteracoes-
-da-lindb-lei-de-introducao-
-as-normas-de-direito-bra-
sileiro-curso-online/318562/
area/59

Certificado de 04 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
profissionais do Direito. Inscrições permanentes.

Análise econô-
mica

Introdução ao Estudo da Eco-
nomia do Setor Público

https://www.escolavirtual.
gov.br/curso/114

Certificado de 30 horas pela ENAP. Destinado a pes-
soas que tenham interesse no estudo da economia 
do setor público. Inscrições permanentes.

NOVO

Economia no 
setor público

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cursos/
curso/?id=675

Certificado de 40 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observa-
ção: o curso consta com data de realização já venci-
da, porém, o curso é auto instrucional, e o interessa-
do pode se inscrever e cursar a qualquer momento.

Análise estatís-
tica

Estatística https://www.escolavirtual.
gov.br/curso/96

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado aos 
agentes públicos que atuem nos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário das esferas de governo fede-
ral, estadual e municipal, e que sejam responsáveis 
pela análise de projetos de grande porte. Inscrições 
permanentes.

Atendimento ao 
público

NOVO

Atendimento ao 
público 

https://educacaoadistancia.
camara.leg.br/site/para-ci-
dadaos/

Certificado de 05 horas pela Câmara do Deputados. 
Destinado ao público em geral. Inscrições perma-
nentes.

NOVO

Atendimento ao 
público

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cursos/
curso/?id=658

Certificado de 20 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observa-
ção: o curso consta com data de realização já venci-
da, porém, o curso é auto instrucional, e o interessa-
do pode se inscrever e cursar a qualquer momento.

Excelência no Atendimento https://saberes.senado.leg.
br/course/index.php?cate-
goryid=233

Certificado de 20 horas pelo Senado Federal. Inscri-
ções limitadas.



PORTFÓLIO DE ATIVIDADES A DISTÂNCIA
CURSOS POR ASSUNTO CONFORME TRILHA DE 
APRENDIZAGEM E COMPETÊNCIAS DE SGD DO 
TCE-RO

CURSOS EAD GRATUITOS EM 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

Qualidade no atendimento ao 
público 

https://www1.tce.pr.gov.br/
conteudo/online-qualida-
de-no-atendimento-ao-pu-
blico-curso-online/308033/
area/59

Certificado de 02 horas pelo TCE-PR. Destinado a 
sociedade civil e servidores públicos em geral. Ins-
crições permanente.

Auditoria Finan-
ceira

Normas Internacionais de Au-
ditoria Financeira – NIA

https://www.escolavirtual.
gov.br/curso/209

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado aos 
auditores dos Tribunais de Contas da União (TCU), 
dos Estados (TCE), do Distrito Federal (TCDF) e dos 
Municípios (TCM), e auditores que atuam em enti-
dades privadas, além de servir de importante mate-
rial de estudo para acadêmicos e demais pessoas 
interessadas. Inscrições permanentes. 

Auditoria: nor-
mas, procedimen-
tos, planejamen-
tos e técnicas 

NOVO

V Fórum Nacional 
de Auditoria

https://libano.tce.mg.gov.
br/eeventos/vforumaudito-
ria/5122

Certificado pelo TCE-MG. Destinado a membros, 
servidores e colaboradores de Tribunais de Contas 
do Brasil, sociedade civil e estudantes. Período de 
realização: 11/08/2020, horário: 10 horas.

Cerimonial Cerimonial no Ambiente Legis-
lativo

https://saberes.senado.leg.
br/course/index.php?cate-
goryid=233

Certificado de 40 horas pelo Senado Federal. Inscri-
ções limitadas.

NOVO

Cerimonial e 
Protocolo

https://educacaoadistancia.
camara.leg.br/site/para-ci-
dadaos/

Certificado de 10 horas pela Câmara do Deputados. 
Destinado ao público em geral. Inscrições perma-
nentes.

Contabilidade 
aplicada ao setor 
público

Principais aspectos das mu-
danças da contabilidade apli-
cada ao setor público

https://www.tce.rj.gov.br/
web/ecg/ead/cursosecg/pro-
gramacao

Certificado de 30 horas pelo TCE-RJ. Destinado 
ao público municipal, estadual, TCE-RJ, federal e 
outros Tribunais de Contas. Período de inscrição: 
01/01/2020 a 03/12/2020. Período de realização: 
01/07/2020 a 11/12/2020.
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COSO Gestão de Riscos em Proces-
sos de Trabalho (segundo o 
Coso)

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

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado aos 
agentes públicos, principalmente os que atuam na 
Receita Federal, e interessados no tema. Inscrições 
permanentes.

Direito Adminis-
trativo

Direito Administrativo para Ge-
rentes do Setor Público

https://saberes.senado.leg.
br/course/index.php?cate-
goryid=233

Certificado de 35 horas pelo Senado Federal. Inscri-
ções limitadas.

Direito Constitu-
cional

NOVO

Introdução ao 
Direito Constitucional 

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cursos/
curso/?id=670

Certificado de 20 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observa-
ção: o curso consta com data de realização já venci-
da, porém, o curso é auto instrucional, e o interessa-
do pode se inscrever e cursar a qualquer momento.

Introdução ao Direito Constitu-
cional

https://saberes.senado.leg.
br/course/index.php?cate-
goryid=233

Certificado de 40 horas pelo Senado Federal. Inscri-
ções limitadas.

Educação corpo-
rativa

Fundamentos e metodologia 
da Educação Corporativa

https://www.escolavirtual.
gov.br/curso/271

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado aos 
servidores públicos que almejam adquiri competên-
cias necessárias para a prática da Educação Corpo-
rativa. Inscrições permanentes.

Excel Avançado NOVO

Excel 

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cursos/
curso/?id=674

Certificado de 40 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observa-
ção: o curso consta com data de realização já venci-
da, porém, o curso é auto instrucional, e o interessa-
do pode se inscrever e cursar a qualquer momento.

Fiscalização de 
Atos de pessoal

Atos de Pessoal: Teoria e Prá-
tica - Módulo Admissão

https://www1.tce.pr.gov.br/
conteudo/online-atos-de-
-pessoal-teoria-e-pratica-
-modulo-admissao-curso-
-online/307860/area/59

Certificado de 08 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos que trabalhem na área de atos 
de pessoal. Inscrições permanente.
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Fiscalização de 
contas de gover-
no

Noções introdutórias a presta-
ção e tomada de contas

https://www.tce.rj.gov.br/
web/ecg/ead/cursosecg/pro-
gramacao

Certificado de 30 horas pelo TCE-RJ. Destinado 
ao público municipal, estadual, TCE-RJ, federal e 
outros Tribunais de Contas. Período de inscrição: 
01/01/2020 a 03/09/2020. Período de realização do 
curso: 09/09/2020 a 30/10/2020.

Fiscalização de 
obras

Fiscalização de Projetos e 
Obras de Engenharia

https://www.escolavirtual.
gov.br/curso/215

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado aos 
servidores que tenham vínculo com a Administração 
Pública e atuem em áreas de obras e de serviços de 
engenharia. Inscrições permanentes. 

Folha de paga-
mento

Siape Folha https://www.escolavirtual.
gov.br/curso/86

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes.

Formação de 
facilitadores/ins-
trutores

Formação de facilitadores de 
aprendizagem

https://www.escolavirtual.
gov.br/curso/141

Certificado de 40 horas pela ENAP. Qualquer pes-
soa pode realizar o curso. Inscrições permanentes.

Gestão, fiscaliza-
ção e legislação 
de licitação e 
contratos admi-
nistrativos

NOVO

GFCA: Respon-
sabilização do Gestor/Fiscal 
do contrato 

https://www1.tce.pr.gov.br/
conteudo/online-gfca-res-
ponsabilizacao-do-gestor-
-fiscal-do-contrato-curso-on-
line/328959/area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes 
e cidadãos em geral com atividades relacionadas, 
direta ou indiretamente, ao setor público. Inscrições 
permanentes.  

1º Ciclo de palestras EAD para 
Jurisdicionados - tema: fiscali-
zação de contratos

http://www.tce.ms.gov.br/
escoex/sge/AcaoEducacio-
nalPreMatricula/Criar/206

Certificado de 10 horas pelo TCE-MS. Destina-
do aos servidores do TCE-MS, Jurisdicionados 
e sociedade. Período de inscrição: 07/01/2020 a 
09/11/2020. Período de realização:  07 de janeiro a 
10 de novembro 2020.

NOVO

Termo de Refe-
rência e Projeto Básico nas 
Licitações

https://www1.tce.pr.gov.br/
conteudo/online-termo-de-
-referencia-e-projeto-basi-
co-nas-licitacoes-curso-onli-
ne/319969/area/59

Certificado de 08 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos que atuam na área de compras 
estatais, acadêmicos e cidadãos interessados no 
controle social. Inscrições permanentes.  



PORTFÓLIO DE ATIVIDADES A DISTÂNCIA
CURSOS POR ASSUNTO CONFORME TRILHA DE 
APRENDIZAGEM E COMPETÊNCIAS DE SGD DO 
TCE-RO

CURSOS EAD GRATUITOS EM 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

Gestão e fiscalização de con-
tratos 

https://www1.tce.pr.gov.br/
conteudo/online-gestao-
-e-fiscalizacao-de-contra-
tos-curso-online/307950/
area/59

Certificado de 08 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
Funcionários Públicos envolvidos na Gestão e Fisca-
lização de Contratos Públicos. Inscrições permanen-
tes.  

NOVO

Fraude em Licita-
ções 

https://www1.tce.pr.gov.br/
conteudo/online-fraude-
-em-licitacoes-curso-onli-
ne/307951/area/59

Certificado de 12 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
Servidores Públicos envolvidos na Elaboração e/ou 
na Auditoria de Licitações e Contratos. Inscrições 
permanentes.  

NOVO

GFCA: Como 
planejar contratações?

https://www1.tce.pr.gov.br/
conteudo/online-gfca-como-
-planejar-contratacoes-cur-
so-online/327458/area/59

Certificado de 02 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
Servidores Públicos, Agentes Políticos, estudantes 
e cidadãos em geral com atividades relacionadas, 
direta ou indiretamente, ao setor público. Inscrições 
permanentes.  

NOVO

Cláusulas neces-
sárias para o contrato

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-gfca-
-clausulas-necessarias-pa-
ra-o-contrato-curso-onli-
ne/327549/area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
Servidores Públicos, Agentes Políticos, estudantes 
e cidadãos em geral com atividades relacionadas, 
direta ou indiretamente, ao setor público. Inscrições 
permanentes.  

GFCA: Garantias no Contrato 
Administrativo

https://www1.tce.pr.gov.br/
conteudo/online-gfca-garan-
tias-no-contrato-administra-
tivo-curso-online/327732/
area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes 
e cidadãos em geral com atividades relacionadas, 
direta ou indiretamente, ao setor público. Inscrições 
permanentes.  

GFCA: Tipos dos serviços nos 
contratos 

https://www1.tce.pr.gov.br/
conteudo/online-gfca-tipos-
-dos-servicos-nos-contra-
tos-curso-online/327825/
area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes 
e cidadãos em geral com atividades relacionadas, 
direta ou indiretamente, ao setor público. Inscrições 
permanentes.  
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GFA: Subcontratações https://www1.tce.pr.gov.br/
conteudo/online-gfca-sub-
contratacoes-curso-onli-
ne/327869/area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes 
e cidadãos em geral com atividades relacionadas, 
direta ou indiretamente, ao setor público. Inscrições 
permanentes.  

GFCA: Duração dos Contratos 
Administrativos 

https://www1.tce.pr.gov.br/
conteudo/online-gfca-du-
racao-dos-contratos-ad-
ministrativos-curso-onli-
ne/327916/area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes 
e cidadãos em geral com atividades relacionadas, 
direta ou indiretamente, ao setor público. Inscrições 
permanentes.

GFCA: Alterações contratuais https://www1.tce.pr.gov.br/
conteudo/online-gfca-altera-
coes-contratuais-curso-onli-
ne/327944/area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes 
e cidadãos em geral com atividades relacionadas, 
direta ou indiretamente, ao setor público. Inscrições 
permanentes.

GFCA: Atores contratuais https://www1.tce.pr.gov.br/
conteudo/online-gfca-ato-
res-contratuais-curso-onli-
ne/327965/area/59

Certificado de 02 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes 
e cidadãos em geral com atividades relacionadas, 
direta ou indiretamente, ao setor público. Inscrições 
permanentes.

GFCA: Prerrogativas da Admi-
nistração Pública nos contratos

https://www1.tce.pr.gov.br/
conteudo/online-gfca-prer-
rogativas-da-administracao-
-publica-nos-contratos-cur-
so-online/327994/area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes 
e cidadãos em geral com atividades relacionadas, 
direta ou indiretamente, ao setor público. Inscrições 
permanentes.

GFCA: Equilíbrio econômico 
financeiro nos contratos

https://www1.tce.pr.gov.br/
conteudo/online-gfca-equi-
librio-economico-financei-
ro-nos-contratos-curso-onli-
ne/328035/area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes 
e cidadãos em geral com atividades relacionadas, 
direta ou indiretamente, ao setor público. Inscrições 
permanentes.
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GFCA: Execução contratual https://www1.tce.pr.gov.br/
conteudo/online-gfca-exe-
cucao-contratual-curso-onli-
ne/328059/area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes 
e cidadãos em geral com atividades relacionadas, 
direta ou indiretamente, ao setor público. Inscrições 
permanentes.

NOVO

GFCA: Procedi-
mento Administrativo pelo 
descumprimento contratual

https://www1.tce.pr.gov.br/
conteudo/online-gfca-proce-
dimento-administrativo-pe-
lo-descumprimento-contra-
tual-curso-online/328359/
area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes 
e cidadãos em geral com atividades relacionadas, 
direta ou indiretamente, ao setor público. Inscrições 
permanentes.  

NOVO

GFCA: Penalida-
des Aplicáveis ao Contratado

https://www1.tce.pr.gov.
br/conteudo/online-gfca-
-penalidades-aplicaveis-
-ao-contratado-curso-onli-
ne/328534/area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes 
e cidadãos em geral com atividades relacionadas, 
direta ou indiretamente, ao setor público. Inscrições 
permanentes.  

NOVO

GFCA: Rescisão 
contratual

https://www1.tce.pr.gov.br/
conteudo/online-gfca-res-
cisao-contratual-curso-onli-
ne/328739/area/59

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado aos 
servidores públicos, agentes políticos, estudantes 
e cidadãos em geral com atividades relacionadas, 
direta ou indiretamente, ao setor público. Inscrições 
permanentes.  

Economicidade em licitações e 
contratos administrativos 

https://www.tce.rj.gov.br/
web/ecg/ead/cursosecg/pro-
gramacao

Certificado de 30 horas pelo TCE-RJ. Destinado 
ao público municipal, estadual, TCE-RJ, federal e 
outros Tribunais de Contas. Período de inscrição: 
01/01/2020 a 03/09/2020. Período de realização: 
09/09/2020 a 30/10/2020.

Noções introdutórias de licita-
ção e contratos administrativos

https://www.tce.rj.gov.br/
web/ecg/ead/cursosecg/pro-
gramacao

Certificado de 30 horas pelo TCE-RJ. Destinado 
ao público municipal, estadual, TCE-RJ, federal 
e outros Tribunais de Contas. Período inscrição: 
01/01/2020 a 03/12/2020. Período de realização: 
01/07/2020 a 11/12/2020.
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NOVO

Licitações e 
contratos 

https://ead.tce.sp.gov.
br/moodle/enrol/index.
php?id=307

Certificado 60 horas pelo TCE-SP. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observa-
ção: para acessar as informações do curso, o inte-
ressado deve primeiro se cadastrar na plataforma do 
Tribunal.

NOVO

Curso Básico de 
Licitações - Enfrentando (e 
vencendo) tabus

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

Certificado de 60 horas pela ENAP. Destinado para 
quem pretende ou acabou de ingressar na área de 
compras públicas ou mesmo para quem já atua nes-
ta área – como pregoeiro. Inscrições permanentes.

Noções Introdutórias de Lici-
tação e Contratos Administra-
tivos

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

Certificado de 30 horas pela ENAP. Destinado aos 
servidores que tenham interesse em licitações e 
contratos administrativos. Inscrições permanentes.

NOVO

Prevenção e 
Detecção de Cartéis em Licita-
ções

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

Certificado de 30 horas pela ENAP. Destinado a 
pessoas que atuem como pregoeiros ou participem 
de comissões de licitação na Administração Pública. 
Inscrições permanentes.

Licitações nas Leis nº 8.666/93 
e 10.520/2002

http://www.tce.ms.gov.br/
escoex/sge/PreMatricula/
Criar/290

Certificado de 30 horas pelo TCE-MS. Destinado 
aos servidores do TCE-MS, Jurisdicionado e so-
ciedade civil. Período de inscrição: 07/01/2020 a 
09/11/2020. Período de realização:  07/01/2020 a 
10/11/2020.

Contratos Administrativos: da 
Formalização à Fiscalização

http://www.tce.ms.gov.br/
escoex/sge/PreMatricula/
Criar/288

Certificado de 30 horas pelo TCE-MS. Destinado 
aos servidores do TCE-MS, Jurisdicionados e de-
mais interessados no tema. Período de inscrição: 
07/01/2020 a 09/11/2020. Período de realização: 
07/01/2020 a 10/11/2020.

Gestão de pes-
soas

Desenvolvimento de Equipes https://saberes.senado.leg.
br/course/index.php?cate-
goryid=233

Certificado de 10 horas pelo Senado Federal. Inscri-
ções limitadas.
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Gestão de pro-
cessos

Introdução à Gestão de Pro-
cessos

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

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado aos 
agentes públicos que atuem em equipes de monito-
ramento de estratégias ou em programas de gestão 
da qualidade. Inscrições permanentes.

NOVO

Gestão de Pro-
cessos 

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cursos/
curso/?id=668

Certificado de 20 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observa-
ção: o curso consta com data de realização já venci-
da, porém, o curso é auto instrucional, e o interessa-
do pode se inscrever e cursar a qualquer momento.

Gestão de proje-
tos

NOVO

Gestão de Proje-
tos 

https://educacaoadistancia.
camara.leg.br/site/para-ci-
dadaos/

Certificado de 10 horas pela Câmara do Deputados. 
Destinado ao público em geral. Inscrições perma-
nentes.

Introdução à Gestão de Proje-
tos

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

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado aos 
servidores que tenham vínculo com a Administração 
Pública nos níveis de governo federal, estadual e 
municipal e atuem no gerenciamento de projetos das 
organizações. Inscrições permanentes.

NOVO

Gestão de Proje-
tos no Setor Público 

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cursos/
curso/?id=671

Certificado de 40 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observa-
ção: o curso consta com data de realização já venci-
da, porém, o curso é auto instrucional, e o interessa-
do pode se inscrever e cursar a qualquer momento.

Gestão de riscos NOVO

Curso Básico de 
Gestão de Riscos Corporativos

https://cursos.poca.ufscar.
br/course/index.php?cate-
goryid=15

Certificado de 20 horas pela Universidade Federal 
de São Carlos. Destinado aos servidores públicos 
e demais interessados na temática de gestão de 
riscos corporativos. Inscrições permanentes.
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Gestão de Tecno-
logia da informa-
ção e comunica-
ção

NOVO

Gestão e contra-
tação em Tecnologia da Infor-
mação 

https://www1.tce.pr.gov.br/
conteudo/online-gestao-e-
-contratacao-em-tecnologia-
-da-informacao-curso-onli-
ne/310577/area/59

Certificado de 09 horas pelo TCE-PR. Destinado aos 
profissionais que ainda não tem familiaridade com o 
tema ou que o conhecem parcialmente. Particular-
mente indicado aos Gestores, Compradores, Ana-
listas de TI, Advogados, Contadores, Conselheiros 
Municipais, Observatórios Sociais, estudantes e o 
público em geral. Inscrições permanentes.  

Gestão do conhe-
cimento

Gestão do Conhecimento https://www.cnj.jus.br/forma-
cao-e-capacitacao/gestao-
-do-conhecimento-3/

Certificado de 05 horas pelo CNJ. Destinado ao pú-
blico em geral. Inscrições permanentes.  

Gestão documen-
tal

Gestão da Informação e Docu-
mentação - Conceitos Básicos 
em Gestão Documental

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

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado aos 
servidores que tenham vínculo com a Administração 
Pública de todas as esferas de governo e atuem em 
procedimentos arquivísticos. Inscrições permanen-
tes.

NOVO

Procedimentos 
para um fluxo documental que 
atenda a Gestão de Documen-
tos Públicos

https://cursos.poca.ufscar.
br/course/index.php?cate-
goryid=15

Certificado de 30 horas pela Universidade Federal 
de São Carlos. Destinado ao público em geral. Ins-
crições permanentes.

Gestão estraté-
gica

Gestão Estratégica de Pes-
soas e Planos de Carreira

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

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes.

Gestão Estratégica com Foco 
na Administração Pública

https://saberes.senado.leg.
br/course/index.php?cate-
goryid=233

Certificado de 40 horas pelo Senado Federal. Inscri-
ções limitadas.

Gestão financeira 
e orçamentária

Gestão Orçamentária e Finan-
ceira

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

Certificado de 20 horas pelo TCU. Destinado aos 
servidores da administração pública nas esferas fe-
deral, estadual e municipal, e seus órgãos ou entida-
des. Inscrições permanentes.
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NOVO

Programação e 
Gestão Orçamentária e Finan-
ceira no setor público

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cursos/
curso/?id=681

Certificado de 40 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observa-
ção: o curso consta com data de realização já venci-
da, porém, o curso é auto instrucional, e o interessa-
do pode se inscrever e cursar a qualquer momento..

Elaboração e avaliação do 
PPA: bases conceituais

https://www.tce.rj.gov.br/
web/ecg/ead/cursosecg/pro-
gramacao

Certificado de 20 horas pelo TCE-RJ. Destinado 
ao público municipal, estadual, TCE-RJ, federal e 
outros Tribunais de Contas. Período de inscrição: 
01/01/2020 a 03/12/2020. Período de realização: 
01/07/2020 a 11/12/2020.

Gestão por com-
petências

Gestão por Competências https://www.escolavirtual.
gov.br/curso/175

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado aos 
interessados em conhecer como a Gestão por Com-
petências pode ocorrer administração pública. Inscri-
ções permanentes. 

Gestão pública Controles na Administração 
Pública

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

Certificado de 30 horas pelo TCU. Destinado aos 
servidores públicos dos três poderes e esferas fede-
ral, estadual e municipal. Inscrições permanentes.

NOVO

Administração 
Pública – Capacitação Geren-
cial

https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cursos/
curso/?id=665

Certificado de 20 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observa-
ção: o curso consta com data de realização já venci-
da, porém, o curso é auto instrucional, e o interessa-
do pode se inscrever e cursar a qualquer momento.

Governança pú-
blica

Planejamento Governamental https://www.escolavirtual.
gov.br/curso/258

Certificado de 20 horas pelo TCU. Destinado aos 
servidores públicos em geral. Inscrições permanen-
tes. 

Inglês Inglês Básico Instrumental 
para Escritório e Ferramentas 
de Informática

https://www.tce.es.gov.br/
escola/catalogo-de-cursos/
curso/?id=703

Certificado de 40 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observa-
ção: o curso consta com data de realização já venci-
da, porém, o curso é auto instrucional, e o interessa-
do pode se inscrever e cursar a qualquer momento.
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Inovação (Criati-
vidade)

Criatividade e Novas Tecnolo-
gias no Serviço Público

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

Certificado de 10 horas pela ENAP. Destinado aos 
servidores da Administração Pública nos níveis de 
governo federal, estadual e municipal que tenham 
interesse em dicas sobre a aplicação de tecnologias 
ao serviço público. Inscrições permanentes.

Liderança Organi-
zacional

Gestão Pessoal - Base da 
Liderança

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

Certificado de 50 horas pela ENAP. Destinado aos 
gestores que atuem no setor público e tenham inte-
resse em ferramentas de mentoria para liderança. 
Inscrições permanentes.

Negociação e so-
lução de conflitos

Administração de Conflitos https://www.tcees.tc.br/
escola/catalogo-de-cursos/
curso/?id=685

Certificado de 40 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observa-
ção: o curso consta com data de realização já venci-
da, porém, o curso é auto instrucional, e o interessa-
do pode se inscrever e cursar a qualquer momento.

Orçamento pú-
blico 

NOVO

Introdução ao 
Orçamento Público

https://saberes.senado.leg.
br/course/index.php?cate-
goryid=233

Certificado de 40 horas pelo Senado Federal. Inscri-
ções limitadas.

Introdução ao Orçamento 
Público

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

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado a pes-
soas que tenham interesse no estudo da economia 
do setor público. Inscrições permanentes.

Básico em Orçamento Público https://www.escolavirtual.
gov.br/curso/115

Certificado de 30 horas pela ENAP. Destinado aos 
servidores e estudantes que tenham interesse no 
orçamento público. Inscrições permanentes.

NOVO

Orçamento públi-
co focado na elaboração do 
PPA

https://www1.tce.pr.gov.br/
conteudo/online-orcamen-
to-publico-focado-na-ela-
boracao-do-ppa-curso-onli-
ne/307962/area/59

Certificado de 07 horas pelo TCE-PR. Destinado 
aos contadores e funcionários públicos envolvidos 
com criação e gerenciamento de orçamento público. 
Inscrições permanente.
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Redação de do-
cumentos oficiais

Português para Redação Ofi-
cial - Público Interno e Externo

https://ead.tce.sp.gov.
br/moodle/enrol/index.
php?id=305

Certificado de 40 horas pelo TCE-SP. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observa-
ção: para acessar as informações do curso, o inte-
ressado deve primeiro se cadastrar na plataforma do 
Tribunal.

Responsabilidade 
Fiscal

NOVO

Lei de Responsa-
bilidade Fiscal

https://www.tce.es.gov.br/
escola/catalogo-de-cursos/
curso/?id=682

Certificado de 40 horas pelo TCE-ES. Destinado ao 
público em geral. Inscrições permanentes. Observa-
ção: o curso consta com data de realização já venci-
da, porém, o curso é auto instrucional, e o interessa-
do pode se inscrever e cursar a qualquer momento.

Sigilo e proteção 
de dados

NOVO

Introdução à Lei 
Brasileira de Proteção de 
Dados Pessoais

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

Certificado de 10 horas pela ENAP. Destinado aos 
servidores integrantes da Administração Pública nos 
níveis de governo federal, estadual e municipal que 
tenham interesse na legislação brasileira sobre pro-
teção de dados pessoais. Inscrições permanentes. 

NOVO

Proteção de 
Dados Pessoais no Setor 
Público

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

Certificado de 15 horas pela ENAP. Destinado aos 
servidores públicos de qualquer esfera e poder 
(especialmente aqueles que atuam em instituições 
participantes da Rede Gov.Br) e qualquer pessoa 
interessada. Inscrições permanentes.
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CURSOS POR ASSUNTO CONFORME TRILHA DE APRENDIZAGEM E COMPETÊNCIAS DE SGD DO TCE-RO

Curso Previsto Curso Ofertado Link Informações Gerais
Acesso à informação 
- LAI

NOVO

Acesso à 
Informação

https://educacao-executiva.fgv.br/
cursos/online/curta-media-dura-
cao-online/acesso-informacao

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado 
aos profissionais da área de Direito e outros 
profissionais que desejam ter noções iniciais 
sobre os assuntos relacionados ao tema do 
curso. Inscrições permanentes.

Administração de 
hardware

NOVO

Fundamen-
tos de TI: Hardware e 
Software

https://www.ev.org.br/curso/in-
formatica/informatica-basica/
fundamentos-de-ti-hardware-e-sof-
tware?return=/cursos/informatica/
informatica-basica&cst=521

Certificado de 15 horas pela Escola Virtual Bra-
desco. Qualquer pessoa pode realizar o curso. 
Inscrições permanentes.

Administração de 
materiais

NOVO

Avaliação de 
Materiais

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/
administracao-de-materiais/

Certificado de 30 horas pelo SEST SENAT. 
Inscrições permanentes. 

Administração do 
tempo

NOVO

Gestão do 
Tempo

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/
gestao-do-tempo/

Certificado de 12 horas pelo SEST SENAT. 
Inscrições permanentes.

Atendimento ao 
público

NOVO

Atendimento 
ao Público

https://www.ev.org.br/curso/desen-
volvimento-pessoal-e-profissional/
atendimento-ao-publico?return=/
cursos/desenvolvimento-pessoal-
-e-profissional&cst=347

Certificado de 10 horas pela Escola Virtual Bra-
desco. Qualquer pessoa pode realizar o curso. 
Inscrições permanentes.
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Banco de dados: ge-
renciamento, mode-
lagem, programação.

Administrando Bancos de 
Dados

https://www.ev.org.br/curso/infor-
matica/banco-de-dados/adminis-
trando-bancos-de-dados?return=/
cursos/informatica/banco-de-da-
dos&cst=501

Certificado de 15 horas pela Escola Virtual Bra-
desco. Qualquer pessoa pode realizar o curso. 
Inscrições permanentes.

Modelagem de Dados https://www.ev.org.br/curso/infor-
matica/banco-de-dados/modela-
gem-de-dados?return=/cursos/
informatica/banco-de-dados&-
cst=498

Certificado de 12 horas pela Escola Virtual Bra-
desco. Qualquer pessoa pode realizar o curso. 
Inscrições permanentes.

Implementando Bancos 
de Dados

https://www.ev.org.br/curso/infor-
matica/banco-de-dados/implemen-
tando-bancos-de-dados?return=/
cursos/informatica/banco-de-da-
dos&cst=500

Certificado de 15 horas pela Escola Virtual Bra-
desco. Qualquer pessoa pode realizar o curso. 
Inscrições permanentes.

Comunicação (pes-
soal e organizacio-
nal)

NOVO

Introdução à 
Comunicação Empresa-
rial

https://www.ev.org.br/curso/desen-
volvimento-pessoal-e-profissional/
introducao-a-comunicacao-empre-
sarial?return=/cursos/desenvol-
vimento-pessoal-e-profissional&-
cst=488

Certificado de 06 horas pela Escola Virtual Bra-
desco. Qualquer pessoa pode realizar o curso. 
Inscrições permanentes.

NOVO

Comunica-
ção Empresarial

https://www.ev.org.br/curso/desen-
volvimento-pessoal-e-profissional/
comunicacao-empresarial?return=/
cursos/desenvolvimento-pessoal-
-e-profissional&cst=412

Certificado de 12 horas pela Escola Virtual Bra-
desco. Qualquer pessoa pode realizar o curso. 
Inscrições permanentes.

Introdução à Comunica-
ção Institucional

https://educacao-executiva.fgv.br/
cursos/online/curta-media-dura-
cao-online/introducao-comunica-
cao-institucional

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado 
aos profissionais que desejam ampliar seus 
conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 
tema do curso. Inscrições permanentes.
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Desenvolvimento de 
sistemas

Projeto de Sistemas de TI https://www.ev.org.br/curso/infor-
matica/desenvolvimento-de-sis-
temas/projetos-de-sistemas-de-
-ti?return=/cursos/informatica/
desenvolvimento-de-sistemas&-
cst=540

Certificado de 15 horas pela Escola Virtual Bra-
desco. Qualquer pessoa pode realizar o curso. 
Inscrições permanentes.

Ética no Desenvolvimento 
de Sistemas

https://www.ev.org.br/curso/infor-
matica/desenvolvimento-de-sis-
temas/etica-no-desenvolvimen-
to-de-sistemas?return=/cursos/
informatica/desenvolvimento-de-
-sistemas&cst=508

Certificado de 08 horas pela Escola Virtual Bra-
desco. Qualquer pessoa pode realizar o curso. 
Inscrições permanentes.

Direito Tributário Direito Tributário https://educacao-executiva.fgv.br/
cursos/online/curta-media-dura-
cao-online/direito-tributario-2

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado 
aos profissionais da área de Direito e outros 
profissionais que desejam ter noções iniciais 
sobre os assuntos relacionados ao tema do 
curso. Inscrições permanentes.

Excel Avançado Microsoft Excel 2016 - 
Avançado

https://www.ev.org.br/curso/infor-
matica/office-2016/microsoft-exce-
l-2016-avancado?return=/cursos/
informatica/office-2016&cst=564

Certificado de 30 horas pela Escola Virtual Bra-
desco. Qualquer pessoa pode realizar o curso. 
Inscrições permanentes.

Gestão, fiscaliza-
ção e legislação de 
licitação e contratos 
administrativos

Negociação e Formação 
do Contrato

https://educacao-executiva.fgv.br/
cursos/online/curta-media-dura-
cao-online/negociacao-e-forma-
cao-do-contrato

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado 
aos profissionais da área de Direito e outros 
profissionais que desejam ter noções iniciais 
sobre os assuntos relacionados ao tema do 
curso. Inscrições permanentes.

Gestão de pessoas NOVO

Gestão de 
Pessoas

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/
gestao-de-pessoas/

Certificado de 20 horas pelo SEST SENAT. 
Inscrições permanentes.
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NOVO

Administra-
ção de Pessoas

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/
administracao-de-pessoas/

Certificado de 40 horas pelo SEST SENAT. 
Inscrições permanentes.

NOVO

Fundamen-
tos da Administração de 
Pessoal

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/
fundamentos-de-administracao-de-
-pessoal/

Certificado de 50 horas pelo SEST SENAT. 
Inscrições permanentes.

Introdução à Gestão de 
Recursos Humanos

https://educacao-executiva.fgv.br/
cursos/online/curta-media-dura-
cao-online/introducao-gestao-de-
-recursos-humanos

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado 
aos profissionais que desejam ampliar seus 
conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 
tema do curso. Inscrições permanentes.

Gestão de projetos NOVO

Gestão de 
Projetos

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/
gestaodeprojetos/

Certificado de 30 horas pelo SEST SENAT. 
Inscrições permanentes.

NOVO

Introdução à 
Gestão de Projetos

https://www.ev.org.br/curso/ad-
ministracao/gestao-de-projetos/
introducao-a-gestao-de-proje-
tos?return=/cursos/administra-
cao&cst=482

Certificado de 10 horas pela Escola Virtual Bra-
desco. Qualquer pessoa pode realizar o curso. 
Inscrições permanentes. 

Planejamento do Geren-
ciamento e Identificação 
de Riscos em Projetos

https://educacao-executiva.fgv.br/
cursos/online/curta-media-dura-
cao-online/planejamento-do-geren-
ciamento-e-identificacao-de-riscos-
-em-projetos

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado 
aos profissionais da área de projetos e outros 
profissionais que desejam ampliar seus conhe-
cimentos sobre assuntos relacionados ao tema 
do curso. Inscrições permanentes. 

Gestão de Tecnolo-
gia da informação e 
comunicação

Fundamentos da Gestão 
de TI

https://educacao-executiva.fgv.br/
cursos/online/curta-media-dura-
cao-online/fundamentos-da-ges-
tao-de-ti-1

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado 
aos profissionais que desejam ampliar seus 
conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 
tema do curso. Inscrições permanentes.
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NOVO

Gestão de 
Informações e Novas 
Tecnologias

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/
gestao-de-informacoes-e-novas-
-tecnologias/

Certificado de 30 horas pelo SEST SENAT. 
Inscrições permanentes.

Gestão estratégica Introdução à Administra-
ção Estratégica

https://educacao-executiva.fgv.br/
cursos/online/curta-media-dura-
cao-online/introducao-administra-
cao-estrategica

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado 
aos profissionais que desejam ampliar seus 
conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 
tema do curso. Inscrições permanentes.

BSC: Introdução à Cria-
ção e Execução da Estra-
tégia

https://educacao-executiva.fgv.br/
cursos/online/curta-media-dura-
cao-online/bsc-introducao-criacao-
-e-execucao-da-estrategia

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado 
aos profissionais que desejam ampliar seus 
conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 
tema do curso. Inscrições permanentes.

NOVO

Gestão 
Estratégica com Foco em 
Resultados

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/
gestao-estrategica-com-foco-em-
-resultados/

Certificado de 50 horas pelo SEST SENAT. 
Inscrições permanentes.

Gestão financeira e 
orçamentária

Fundamentos de Admi-
nistração Financeira

https://educacao-executiva.fgv.br/
cursos/online/curta-media-dura-
cao-online/fundamentos-de-admi-
nistracao-financeira

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado 
aos profissionais que desejam ampliar seus 
conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 
tema do curso. Inscrições permanentes.

Cálculo Financeiro Bá-
sico para Administração 
Financeira

https://educacao-executiva.fgv.br/
cursos/online/curta-media-dura-
cao-online/calculo-financeiro-basi-
co-para-administracao-financeira

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado 
aos profissionais que desejam ampliar seus 
conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 
tema do curso. Inscrições permanentes.

Fundamentos de Finan-
ças

https://educacao-executiva.fgv.br/
cursos/online/curta-media-dura-
cao-online/fundamentos-de-finan-
cas

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado 
aos profissionais da área de Direito e outros 
profissionais que desejam ter noções iniciais 
sobre os assuntos relacionados ao tema do 
curso. Inscrições permanentes.
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Finanças Públicas https://educacao-executiva.fgv.br/
cursos/online/curta-media-dura-
cao-online/financas-publicas

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado 
aos profissionais da área de Direito e outros 
profissionais que desejam ter noções iniciais 
sobre os assuntos relacionados ao tema do 
curso. Inscrições permanentes.

NOVO

Introdução à 
Gestão Financeira Inter-
nacional

https://educacao-executiva.fgv.br/
cursos/online/curta-media-dura-
cao-online/introducao-gestao-fi-
nanceira-internacional

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado 
aos profissionais que desejam ampliar seus 
conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 
tema do curso. Inscrições permanentes.

Inovação (Criativida-
de)

NOVO

Inovação e 
Criatividade

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/
inovacao-e-criatividade/

Certificado de 20 horas pelo SEST SENAT. 
Inscrições permanentes.

Liderança Organiza-
cional

Introdução ao Tema da 
Liderança

https://educacao-executiva.fgv.br/
cursos/online/curta-media-dura-
cao-online/introducao-ao-tema-da-
-lideranca

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado 
aos profissionais que desejam ampliar seus 
conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 
tema do curso. Inscrições permanentes.

NOVO

Desenvolvi-
mento de Lideranças

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/
desenvolvimento-de-liderancas/

Certificado de 30 horas pelo SEST SENAT. 
Inscrições permanentes.

NOVO

Liderança: o 
que você precisa saber

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/
lideranca-o-que-voce-precisa-sa-
ber/

Certificado de 08 horas pelo SEST SENAT. 
Inscrições permanentes.

Negociação e solu-
ção de conflitos

NOVO

Gestão de 
Conflitos

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/
gestao-de-conflitos/

Certificado de 40 horas pelo SEST SENAT. 
Inscrições permanentes.
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PowerPoint Avança-
do

Microsoft PowerPoint 
2016 - Avançado

https://www.ev.org.br/curso/
informatica/office-2016/micro-
soft-powerpoint-2016-avanca-
do?return=/cursos/informatica/
office-2016&cst=627

Certificado de 08 horas pela Escola Virtual Bra-
desco. Qualquer pessoa pode realizar o curso. 
Inscrições permanentes.

Primeiros socorros

NOVO

Noções de 
Primeiros Socorros

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/
nocoes-de-primeiros-socorros/

Certificado de 20 horas pelo SEST SENAT. 
Inscrições permanentes.

Redação de docu-
mentos oficiais

Documentação Oficial 
sem Complicação

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/
documentacao-oficial-sem-compli-
cacao/

Certificado de 08 horas pelo SEST SENAT. 
Inscrições permanentes.

NOVO

Redação 
Técnica

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/
redacao-tecnica/

Certificado de 60 horas pelo SEST SENAT. 
Inscrições permanentes.

Relacionamento 
interpessoal

NOVO

Ética e 
Relacionamento no 
Trabalho

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/
etica-e-relacionamento-no-traba-
lho/

Certificado de 30 horas pelo SEST SENAT. 
Inscrições permanentes.

Sigilo e proteção de 
dados

Proteção de Dados https://educacao-executiva.fgv.br/
cursos/online/curta-media-dura-
cao-online/protecao-de-dados

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado 
aos profissionais da área de Direito e outros 
profissionais que desejam ter noções iniciais 
sobre os assuntos relacionados ao tema do 
curso. Inscrições permanentes.

Segurança Digital https://educacao-executiva.fgv.br/
cursos/online/curta-media-dura-
cao-online/seguranca-digital

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado 
aos profissionais da área de Direito e outros 
profissionais que desejam ter noções iniciais 
sobre os assuntos relacionados ao tema do 
curso. Inscrições permanentes.



PORTFÓLIO DE ATIVIDADES A DISTÂNCIA
CURSOS POR ASSUNTO CONFORME TRILHA DE 
APRENDIZAGEM E COMPETÊNCIAS DE SGD DO 
TCE-RO

CURSOS EAD GRATUITOS EM 
INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Word Avançado Microsoft Word 2016 - 
Avançado

https://www.ev.org.br/curso/infor-
matica/office-2016/microsoft-wor-
d-2016-avancado?return=/cursos/
informatica/office-2016&cst=629

Certificado de 08 horas pela Escola Virtual Bra-
desco. Qualquer pessoa pode realizar o curso. 
Inscrições permanentes




