
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Instituição Curso Ofertado Link Informações Gerais 

Tribunal de Contas do 

Estado do Ceará 

 

 

Obras Públicas – Aspectos da 

Licitação e Execução  

http://siged.ipc.tce.ce.gov.br/even

to/previstos/ 

Certificado de 20 horas pelo TCE-CE. Destinado 

aos servidores do TCE-CE, jurisdicionados e 

sociedade. Período de inscrição: 08/10/2020 a 

11/11/2020. Período de realização: 16/11/2020 

a 14/12/2020. 

 

 

Conhecendo os Balanços do 

Setor Público 

http://siged.ipc.tce.ce.gov.br/even

to/previstos/ 

Certificado de 16 horas pelo TCE-CE. Destinado 

aos servidores do TCE-CE, jurisdicionados e 

sociedade. Período de inscrição: 08/10/2020 a 

11/11/2020. Período de realização: 16/11/2020 

a 07/12/2020. 

Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo 

Lei de Responsabilidade Fiscal https://www.tce.es.gov.br/escola/c

atalogo-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, porém, o curso é 

autoinstrucional 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/c

atalogo-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, porém, o curso é 

 

http://siged.ipc.tce.ce.gov.br/evento/previstos/
http://siged.ipc.tce.ce.gov.br/evento/previstos/
http://siged.ipc.tce.ce.gov.br/evento/previstos/
http://siged.ipc.tce.ce.gov.br/evento/previstos/
https://www.tce.es.gov.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=682
https://www.tce.es.gov.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=682
https://www.tce.es.gov.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=703
https://www.tce.es.gov.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=703


 

 

autoinstrucional e o interessado pode se 

inscrever e cursar a qualquer momento. 

Administração do Tempo https://www.tce.es.gov.br/escola/c

atalogo-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, porém, o curso é 

autoinstrucional e o interessado pode se 

inscrever e cursar a qualquer momento. 

Aperfeiçoamento em Fiscalização do 

FUNDEB 

https://www.tcees.tc.br/escola/cat

alogo-de-cursos/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, porém, o curso é 

autoinstrucional e o interessado pode se 

inscrever e cursar a qualquer momento. 

Economia no Setor Público https://www.tcees.tc.br/escola/cat

alogo-de-cursos/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, porém, o curso é 

autoinstrucional e o interessado pode se 

inscrever e cursar a qualquer momento. 

 

Finanças Públicas  https://www.tcees.tc.br/escola/cat

alogo-de-cursos/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, porém, o curso é 

autoinstrucional e o interessado pode se 

 

https://www.tce.es.gov.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=687
https://www.tce.es.gov.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=687
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inscrever e cursar a qualquer momento. 

Programação e Gestão Orçamentária 

e Financeira no Setor Público 

https://www.tcees.tc.br/escola/cat

alogo-de-cursos/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, porém, o curso é 

autoinstrucional e o interessado pode se 

inscrever e cursar a qualquer momento. 

Conhecimentos Básicos para uma 

Boa Gestão  

https://www.tcees.tc.br/escola/cat

alogo-de-cursos/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, porém, o curso é 

autoinstrucional e o interessado pode se 

inscrever e cursar a qualquer momento. 

Noções Básicas sobre Planejamento 

Estratégico 

https://www.tcees.tc.br/escola/cat

alogo-de-cursos/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, porém, o curso é 

autoinstrucional e o interessado pode se 

inscrever e cursar a qualquer momento. 

Gestão de Processos  https://www.tcees.tc.br/escola/cat

alogo-de-cursos/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, porém, o curso é 

autoinstrucional e o interessado pode se 

inscrever e cursar a qualquer momento. 

 

https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=681
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Gestão de Projetos no Setor Público  https://www.tcees.tc.br/escola/cat

alogo-de-cursos/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, porém, o curso é 

autoinstrucional e o interessado pode se 

inscrever e cursar a qualquer momento. 

Atendimento ao Público https://www.tcees.tc.br/escola/cat

alogo-de-cursos/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, porém, o curso é 

autoinstrucional e o interessado pode se 

inscrever e cursar a qualquer momento. 

 

Administração Pública – Capacitação 

Gerencial 

https://www.tcees.tc.br/escola/cat

alogo-de-cursos/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, porém, o curso é 

autoinstrucional e o interessado pode se 

inscrever e cursar a qualquer momento. 

Administração de Conflitos  https://www.tcees.tc.br/escola/cat

alogo-de-cursos/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, porém, o curso é 

autoinstrucional e o interessado pode se 

inscrever e cursar a qualquer momento. 

 

https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=671
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Qualidade e Implantação do 5S https://www.tcees.tc.br/escola/cat

alogo-de-cursos/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, porém, o curso é 

autoinstrucional e o interessado pode se 

inscrever e cursar a qualquer momento. 

Excel  https://www.tcees.tc.br/escola/cat

alogo-de-cursos/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, porém, o curso é 

autoinstrucional e o interessado pode se 

inscrever e cursar a qualquer momento. 

 

Contratação de Obras e Serviços de 

Engenharia 

https://www.tcees.tc.br/escola/cat

alogo-de-cursos/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, porém, o curso é 

autoinstrucional e o interessado pode se 

inscrever e cursar a qualquer momento. 

Introdução ao Direito Constitucional  https://www.tcees.tc.br/escola/cat

alogo-de-cursos/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, porém, o curso é 

autoinstrucional e o interessado pode se 

inscrever e cursar a qualquer momento. 
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Improbidade Administrativa https://www.tcees.tc.br/escola/cat

alogo-de-cursos/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, porém, o curso é 

autoinstrucional e o interessado pode se 

inscrever e cursar a qualquer momento. 

Arrecadação Municipal e a Pandemia 

da COVID-19 

https://www.tcees.tc.br/escola/cat

alogo-de-cursos/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, porém, o curso é 

autoinstrucional e o interessado pode se 

inscrever e cursar a qualquer momento. 

Arrecadação Municipal – Como fica a 

cobrança de taxas após a Lei de 

Liberdade Econômica 

https://www.tcees.tc.br/escola/cat

alogo-de-cursos/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, porém, o curso é 

autoinstrucional e o interessado pode se 

inscrever e cursar a qualquer momento. 

 

Impactos da COVID-19 nas 

Contratações Públicas 

https://www.tcees.tc.br/escola/cat

alogo-de-cursos/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, porém, o curso é 

autoinstrucional e o interessado pode se 

inscrever e cursar a qualquer momento. 
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Arrecadação Municipal: OPapel das 

Carreiras de Fiscalização – Distinção 

entre Tributária e Postura 

https://www.tcees.tc.br/escola/cat

alogo-de-cursos/curso/?id=904 

Certificado de 04 horas pelo TCE-ES. Destinado 

ao público em geral. Inscrições permanentes. 

Observação: o curso consta com data de 

realização já vencida, porém, o curso é 

autoinstrucional e o interessado pode se 

inscrever e cursar a qualquer momento. 

 

 

 

 

 

Prática em Controle Interno  

https://www.tcees.tc.br/escola/cat

alogo-de-cursos/curso/?id=926 

 

Certificado de 06 horas pelo TCE-ES. Destinado 

ao público em geral. Inscrições permanentes. 

Observação: o curso consta com data de 

realização já vencida, porém, o curso é 

autoinstrucional e o interessado pode se 

inscrever e cursar a qualquer momento. 

 

Tribunal de Contas do 

Estado do Mato Grosso 

do Sul 

Conhecendo o Tribunal de Contas e o 

Controle Externo da Administração 

Pública 

http://www.tce.ms.gov.br/escoex/

sge/PreMatricula/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 

realização: 07/01/2020 a 10/11/2020. 

 

Registro de Preços - Abordagem de 

Temas Atuais 

http://www.tce.ms.gov.br/escoex/

sge/PreMatricula/Criar/291 

Certificado de 12 horas pelo TCE-MS. 

Destinado aos servidores do TCE-MS e 

jurisdicionados. Período de inscrição: 

07/01/2020 a 09/11/2020. Período de 

realização: 07/01/2020 a 10/11/2020. 

 

 

https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=904#titulo-curso
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Marco Regulatório - Introdução à Lei 

13.019/2014 Lei de Fomento e 

Colaboração 

http://www.tce.ms.gov.br/escoex/

sge/PreMatricula/Criar/289 

Certificado de 30 horas pelo TCE-MS. 

Destinado aos servidores do TCE-MS, 

jurisdicionados 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 8.666/1993 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, 

jurisdicionados 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/PreMatricula/Criar/288 

Certificado de 30 horas pelo TCE-MS. 

Destinado aos servidores do TCE-MS, 

jurisdicionados e demais interessados 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/PreMatricula/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:  07/01/2020 a 10/11/2020. 
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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:  07/01/2020 a 

10/11/2020. 

Transição de Mandato – Prefeitos 

2020 

http://www.tce.ms.gov.br/escoex/

sge/PreMatricula/Criar/313 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 

Destinado aos servidores do TCE-MS, 

jurisdicionados e sociedade. Período de 

inscrição: 10/09/2020 a 31/12/2020. Período de 

realização: 25/09/2020 a 31/12/2020. 

As Compras Governamentais e as 

Micro e Pequenas Empresas à luz da 

Lei Complementar n. 123/2006 e suas 

alterações 

http://www.tce.ms.gov.br/escoex/

sge/PreMatricula/Criar/301 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 

Destinado aos servidores do TCE-MS, 

jurisdicionados e sociedade. Período de 

inscrição: 02/07/2020 a 15/11/2020. Período de 

realização: 27/07/2020 a 15/11/2020. 

 

 

O Controle Interno sob uma 

Visão Sistêmica  

http://www.tce.ms.gov.br/escoex/

sge/PreMatricula/Criar/314 

 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 

Destinado aos servidores do TCE-MS, 

jurisdicionados e sociedade. Período de 

inscrição: 14/09/2020 a 30/12/2020. Período de 

realização: 20/10/2020 a 31/12/2020. 

 

Conhecendo o Controle 

Prévio – Aspectos Práticos 

quanto à Prevenção de 

Irregularidades  

http://www.tce.ms.gov.br/escoex/

sge/PreMatricula/Criar/316 

 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 

Destinado aos servidores do TCE-MS, 

jurisdicionados e sociedade. Período de 

inscrição: 14/09/2020 a 30/12/2020. Período de 

realização: 15/10/2020 a 31/12/2020. 

 

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

Contratações Públicas: 

Orientações para a Construção do 

Plano Anual de Contratação 

http://www.tce.ms.gov.br/escoex/

sge/PreMatricula/Criar/315 

 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 

Destinado aos servidores do TCE-MS, 

jurisdicionados e sociedade. Período de 

inscrição: 02/10/2020 a 30/12/2020. Período de 

realização: 07/10/2020 a 31/12/2020. 

 

Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná  

GFCA: Responsabilização do 

Gestor/Fiscal do Contrato  

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

do/online-gfca-responsabilizacao-

do-gestor-fiscal-do-contrato-

curso-online/328959/area/59 

Certificado de 01hora 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: Rescisão Contratual https://www1.tce.pr.gov.br/conteu

do/online-gfca-rescisao-

contratual-curso-

online/328739/area/59 

Certificado de 01hora 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.   

 

Controle Externo e o TAG https://www1.tce.pr.gov.br/conteu

do/online-controle-externo-e-o-

tag-curso-online/328737/area/59 

Certificado de 01hora 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: Penalidades Aplicáveis ao 

Contratado 

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

do/online-gfca-penalidades-

aplicaveis-ao-contratado-curso-

online/328534/area/59 

 

Certificado de 01hora 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.   

 

TAG: Controle Consensual da 

Administração Pública 

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

do/online-tag-controle-

consensual-da-administracao-

publica-curso-

online/328530/area/59 

 

Certificado de 01hora 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.   

Esse tal Governo  https://www1.tce.pr.gov.br/conteu

do/online-esse-tal-governo-curso-

online/328042/area/59 

Certificado de 01hora 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.   

TAG - Termos de Ajustamento de 

Gestão: Introdução 

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

do/online-tag-termos-de-

ajustamento-de-gestao-

introducao-curso-

online/328428/area/59 

 

Certificado de 01hora 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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Formação de Pregoeiros  https://www1.tce.pr.gov.br/conteu

do/online-curso-de-formacao-de-

pregoeiros-curso-

online/321301/area/59 

Certificado de 10 horas pelo TCE-PR. Destinado 

aospregoeiros e equipes de apoio, ordenadores 

de despesas, servidores que atuam nas áreas 

de compras, licitações e contratos, jurídica, 

controle interno e externo e a todos que atuam, 

direta ou indiretamente, com as etapas do 

processo licitatório.Inscrições permanentes.   

 

Termo de Referência e Projeto Básico 

nas Licitações 

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

do/online-termo-de-referencia-e-

projeto-basico-nas-licitacoes-

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.   

Termos de Referência  https://www1.tce.pr.gov.br/conteu

do/online-elaboracao-termos-

referencia-curso-

online/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.   

Gestão e Fiscalização de Contratos  https://www1.tce.pr.gov.br/conteu

do/online-gestao-e-fiscalizacao-

de-contratos-curso-

online/307950/area/59 

Certificado de 08 horas pelo TCE-PR. Destinado 

aos funcionários públicos envolvidos na gestão 

e fiscalização de contratos públicos.Inscrições 

permanentes.   

Fraude em Licitações  https://www1.tce.pr.gov.br/conteu

do/online-fraude-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 permanentes.   
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A nova Lei das Estatais: Lei 

13.303/16 

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

do/online-a-nova-lei-das-estatais-

lei-13303-16-curso-

online/307952/area/59 

Certificado de 10 horas pelo TCE-PR. 

Destinadoà sociedade civil, operadores do 

Direito e servidores públicos em geral. 

Inscrições permanentes. 

 

 

Fiscalização de Contratos 

Administrativo  

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

do/online-fiscalizacao-de-

contratos-administrativos-curso-

online/308205/area/59 

Certificado de 05 horas pelo TCE-PR. Destinado 

aos cidadãos civis, servidores e agentes 

públicos interessados no exercício da cidadania 

ou que estão envolvidos com o exercício da 

atividade de fiscal de contratos.Inscrições 

permanentes.   

 

GFCA: Como Planejar Contratações? https://www1.tce.pr.gov.br/conteu

do/online-gfca-como-planejar-

contratacoes-curso-

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.   

 

GFCA: Cláusulas Necessárias para o 

Contrato 

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

do/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 cidadãos em geral com atividades 

relacionadas, direta ou indiretamente, ao setor 

público.Inscrições permanentes. 
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GFCA: Garantias no Contrato 

Administrativo 

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

do/online-gfca-garantias-no-

contrato-administrativo-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/conteu

do/online-gfca-tipos-dos-servicos-

nos-contratos-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.   

 

GFA: Subcontratações https://www1.tce.pr.gov.br/conteu

do/online-gfca-subcontratacoes-

curso-online/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/conteu

do/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 cidadãos em geral com atividades 

relacionadas, direta ou indiretamente, ao setor 

público. Inscrições permanentes. 
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GFCA: Alterações Contratuais https://www1.tce.pr.gov.br/conteu

do/online-gfca-alteracoes-

contratuais-curso-

online/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/conteu

do/online-gfca-atores-contratuais-

curso-online/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 

Administração Pública nos Contratos 

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

do/online-gfca-prerrogativas-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 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/conteu

do/online-gfca-equilibrio-

economico-financeiro-nos-

contratos-curso-

online/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/conteu

do/online-gfca-execucao-

contratual-curso-

online/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. 

 

GFCA: Fiscalização dos Débitos 

Previdenciários e Trabalhistas 

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

do/online-gfca-fiscalizacao-dos-

debitos-previdenciarios-e-

trabalhistas-curso-

online/328178/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: Procedimento Administrativo 

pelo Descumprimento Contratual 

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

do/online-gfca-procedimento-

administrativo-pelo-

descumprimento-contratual-

curso-online/328359/area/59 

Certificado de 01hora 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.   

Alterações da LINDB – Lei de 

Introdução às Normas de Direito 

Brasileiro 

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

do/online-alteracoes-da-lindb-lei-

de-introducao-as-normas-de-

direito-brasileiro-curso-

online/318562/area/59 

Certificado de 04 horas pelo TCE-PR. Destinado 

aos profissionais do Direito. Inscrições 

permanentes. 

Novo CPC – Código de Processo Civil https://www1.tce.pr.gov.br/conteu

do/online-novo-cpc-codigo-de-

processo-civil-curso-

online/307965/area/59 

Certificado de 16 horas pelo TCE-PR. Destinado 

aos profissionais que atuam na área do Direito. 

Inscrições permanentes. 
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Ouvidoria: Lei 13.460/17 

Descomplicada 

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

do/online-ouvidoria-lei-13460-17-

descomplicada-curso-

online/327227/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.   

Como criar uma Ouvidoria? https://www1.tce.pr.gov.br/conteu

do/online-como-criar-uma-

ouvidoria-curso-

online/327274/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.   

Matriz de Responsabilização https://www1.tce.pr.gov.br/conteu

do/online-matriz-de-

responsabilizacao-curso-

online/326009/area/59 

Certificado de 02 horas pelo TCE-PR. Destinado 

aos servidores públicos, auditores, estudantes e 

cidadãos em geral com atividades 

relacionadasao setor público. Inscrições 

permanentes.   

Debates sobre a Lei de Improbidade 

Administrativa  

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

do/online-debates-sobre-a-lei-de-

improbidade-administrativa-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 cidadãos em geral. Inscrições 

permanentes. 

Gestão e Contratação em Tecnologia 

da Informação  

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

do/online-gestao-e-contratacao-

em-tecnologia-da-informacao-

curso-online/310577/area/59 

Certificado de 09 horas pelo TCE-PR. Destinado 

aos profissionais que ainda não têm 

familiaridade com o tema ou que o conhecem 

parcialmente. Particularmente indicado aos 

gestores, compradores, analistas de TI, 

advogados, contadores, conselheiros 
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municipais, observatórios sociais, estudantes e 

o público em geral.Inscrições permanentes.   

Serviços Públicos no Brasil e a nova 

Lei de Proteção ao Usuário – Lei 

13.460/17 

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

do/online-servicos-publicos-no-

brasil-e-a-nova-lei-de-protecao-

ao-usuario-lei-13460-17-curso-

online/310574/area/59 

Certificado de 09 horas pelo TCE-PR. Destinado 

aos servidores públicos, estudantes, 

conselheiros municipais, observatórios sociais e 

demais cidadãos.Inscrições permanentes.   

Contratação de Serviços Públicos https://www1.tce.pr.gov.br/conteu

do/online-contratacao-de-

servicos-publicos-curso-

online/308035/area/59 

Certificado de 20 horas pelo TCE-PR. Destinado 

aos servidores públicosenvolvidos com 

contratos administrativos na área 

pública.Inscrições permanentes.   

 

Entendendo o Processo de 

Convergência da Contabilidade 

aplicada ao Setor Público 

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

do/online-entendendo-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. Inscrições permanentes. 

Orçamento Público focado na 

Elaboração do PPA 

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

do/online-orcamento-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 criação e gerenciamento de 

orçamento público. Inscrições permanentes. 
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Elaboração das Notas Explicativas 

das Demonstrações Contábeis  

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

do/online-elaboracao-das-notas-

explicativas-das-demonstracoes-

contabeis-no-setor-publico-curso-

online/326293/area/59 

Certificado de 02 horas pelo TCE-PR.Destinado 

aos servidores públicos, agentes políticos, 

contadores, estudantes e cidadãos em geral 

com atividades relacionadas ao setor público. 

Inscrições permanentes. 

 

Atos de Pessoal: Teoria e Prática - 

Módulo Admissão 

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

do/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 permanentes. 

A Função Fiscalizadora dos Tribunais 

de Contas  

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

do/online-a-funcao-fiscalizadora-

dos-tribunais-de-contas-curso-

online/308034/area/59 

Certificado de 02 horas pelo TCE-PR.Destinado 

à sociedade civil e servidores públicos em geral. 

Inscrições permanentes. 

 

Qualidade no Atendimento ao Público  https://www1.tce.pr.gov.br/conteu

do/online-qualidade-no-

atendimento-ao-publico-curso-

online/308033/area/59 

Certificado de 02 horas pelo TCE-PR.Destinado 

à sociedade civil e servidores públicos em geral. 

Inscrições permanentes. 

 

Execução de Decisões 

Administrativas – Noções Gerais 

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

do/online-execucao-de-decisoes-

administrativas-nocoes-gerais-

curso-online/329658/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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Noções de Direito Administrativo – O 

que é Direito Administrativo? 

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

do/online-nocoes-de-direito-

administrativo-o-que-e-direito-

administrativo-curso-

online/329661/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. 

 

Noções de Direito Administrativo – O 

que é Regime Jurídico de Direito 

Administrativo? 

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

do/online-nocoes-de-direito-

administrativo-o-que-e-regime-

juridico-de-direito-adm-curso-

online/329679/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. 

 

 

Execução de Decisões 

Administrativas – Execução Fiscal de 

Dívida não Tributária 

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

do/online-execucao-de-decisoes-

administrativas-execucao-fiscal-

de-divida-nao-tributaria-curso-

online/329694/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. 

 

Noções de Direito Administrativo – 

Princípios de Direito Administrativo 

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

do/online-nocoes-de-direito-

administrativo-principios-de-

direito-administrativo-curso-

online/329695/area/59 

Certificado de 02 horas pelo TCE-PR.Destinado 

aos servidores públicos, agentes políticos, 

estudantes e cidadãos em geral com atividades 

relacionadas, diretaou indiretamente, ao setor 

público. Inscrições permanentes. 
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https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-execucao-de-decisoes-administrativas-execucao-fiscal-de-divida-nao-tributaria-curso-online/329694/area/59
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https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-execucao-de-decisoes-administrativas-execucao-fiscal-de-divida-nao-tributaria-curso-online/329694/area/59
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https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-principios-de-direito-administrativo-curso-online/329695/area/59


 

 

Noções de Direito Administrativo – 

Atos Administrativos  

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

do/online-nocoes-de-direito-

administrativo-atos-

administrativos-curso-

online/329712/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. 

 

 

Noções de Direito Administrativo – 

Organização do Estado Brasileiro 

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

do/online-nocoes-de-direito-

administrativo-organizacao-do-

estado-brasileiro-curso-

online/329724/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. 

 

Primeiros Passos em Licitações: 

Entendendo Licitações 

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

do/online-primeiros-passos-em-

licitacoes-entendendo-licitacoes-

curso-online/329725/area/59 

Certificado de 03 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. 

Primeiros Passos em Licitações: 

Formas de Licitação 

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

do/online-primeiros-passos-em-

licitacoes-formas-de-licitacao-

curso-online/331004/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. 
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https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-organizacao-do-estado-brasileiro-curso-online/329724/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-organizacao-do-estado-brasileiro-curso-online/329724/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-entendendo-licitacoes-curso-online/329725/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-entendendo-licitacoes-curso-online/329725/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-entendendo-licitacoes-curso-online/329725/area/59
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https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-formas-de-licitacao-curso-online/331004/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-formas-de-licitacao-curso-online/331004/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-formas-de-licitacao-curso-online/331004/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-formas-de-licitacao-curso-online/331004/area/59


 

 

 

 

Primeiros Passos em 

Licitações: 

Dispensa/Inexigibilidade de Licitação  

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

do/online-primeiros-passos-em-

licitacoes-dispensa-

inexigibilidade-de-licitacao-curso-

online/331256/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. 

 

 

Noções de Direito 

Administrativo – Tipos de 

Atividade Administrativas  

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

do/online-nocoes-de-direito-

administrativo-tipos-de-atividade-

administrativa-curso-

online/331158/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. 

 

 

Noções de Direito 

Administrativo – Servidores 

Públicos  

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

do/online-nocoes-de-direito-

administrativo-servidores-

publicos-curso-

online/331288/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. 

 

 

Noções de Direito 

Administrativo – Controle Interno  

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

do/online-nocoes-de-direito-

administrativo-controle-interno-

curso-online/331354/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. 

 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-dispensa-inexigibilidade-de-licitacao-curso-online/331256/area/59
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Primeiros Passos em Licitações: 

Habilitação em Licitações  

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

do/online-primeiros-passos-em-

licitacoes-habilitacao-em-

licitacoes-curso-

online/331531/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. 

 

 

Primeiros Passos em 

Licitações: Convocação de 

Interessados  

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

do/online-primeiros-passos-em-

licitacoes-convocacao-de-

interessados-curso-

online/331378/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. 

 

 

Noções de Direito 

Administrativo – Controle Externo  

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

do/online-nocoes-de-direito-

administrativo-controle-externo-

curso-online/331613/area/59 

Certificado de 01 hora pelo TCE-PR.Destinado 

aos servidores públicos, agentes políticos, 

estudantes e cidadãos em geral com atividades 

relacionadas, diretaou indiretamente, ao setor 

público. Inscrições permanentes. 

 

 

Primeiros Passos em 

Licitações: Registros Cadastrais 

na Lei nº 8.666/93 

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

do/online-primeiros-passos-em-

licitacoes-registros-cadastrais-na-

lei-n%C2%BA-8666-93-curso-

online/331715/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. 

Tribunal de Contas do 

Estado de Pernambuco  

 

Auditoria em Folha de 

Pagamento  

https://moodle.tce.pe.gov.br/ava-

escola/pag/auditoria.html 

 

Certificado de 20 horas pelo TCE-PE. Destinado 

aos servidores do TCE-PE em geral,setor(es) 

específico(s) do TCE-PE, público externo e 

interno e in company. Inscrições permanentes. 
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https://moodle.tce.pe.gov.br/ava-escola/pag/auditoria.html


 

 

 

 

Google Planilhas (Básico) 

 

https://moodle.tce.pe.gov.br/ava-

escola/pag/planilha.html 

 

Certificado de 20 horas pelo TCE-PE. Destinado 

ao público em geral. Inscrições permanentes. 

 

 

Google Docs (Básico) 

https://moodle.tce.pe.gov.br/ava-

escola/pag/docs.html 

 

Certificado de 12 horas pelo TCE-PE. Destinado 

ao público em geral. Inscrições permanentes. 

Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro 

Noções Introdutórias de Licitação 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 Mudanças da 

Contabilidade Aplicada 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. 

 

 

https://moodle.tce.pe.gov.br/ava-escola/pag/planilha.html
https://moodle.tce.pe.gov.br/ava-escola/pag/planilha.html
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https://www.tce.rj.gov.br/web/ecg/ead/cursosecg/programacao
https://www.tce.rj.gov.br/web/ecg/ead/cursosecg/programacao
https://www.tce.rj.gov.br/web/ecg/ead/cursosecg/programacao
https://www.tce.rj.gov.br/web/ecg/ead/cursosecg/programacao
https://www.tce.rj.gov.br/web/ecg/ead/cursosecg/programacao


 

 

Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande 

do Sul 

Ouvidorias Públicas na Lei nº 

13.460/2017 

https://ead.tce.rs.gov.br/moodle/c

ourse/index.php?categoryid=1 

Certificado pelo TCE-RS. Destinado ao público 

em geral. Inscrições permanentes. 

 

 

Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo 

Português para Redação Oficial - 

Público Interno e Externo 

https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/e

nrol/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. 

 

Licitações e Contratos  https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/e

nrol/index.php?id=307 

Certificado de 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. 

 

Tribunal de Contas do 

Município de Goiás   

 

 

 

Prestação de Contas  

https://tcm.go.gov.br/sophos/ 

 

Certificado de 05 horas pelo TCM-GO. 

Destinado aos agentes políticos ou servidores 

públicos municipais, agente social (cidadão sem 

vínculo com a administração pública municipal), 

servidor público estadual/federal e servidor 

TCM. Período de realização: 15/10/2020 a 

31/12/2020. 

https://ead.tce.rs.gov.br/moodle/course/index.php?categoryid=1
https://ead.tce.rs.gov.br/moodle/course/index.php?categoryid=1
https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/enrol/index.php?id=305
https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/enrol/index.php?id=305
https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/enrol/index.php?id=307
https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/enrol/index.php?id=307
https://tcm.go.gov.br/sophos/


 

 

 

Fixação de subsídios de 

agentes políticos para a 

legislatura  

https://tcm.go.gov.br/sophos/ 

 

Certificado de 05 horas pelo TCM-GO. 

Destinado aos agentes políticos ou servidores 

públicos municipais, agente social (cidadão sem 

vínculo com a administração pública municipal), 

servidor público estadual/federal e servidor 

TCM. Período de realização: 15/10/2020 a 

31/12/2020. 

Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo 

 

 

 

 

Introdução ao Orçamento Público: 

Conceitos, Processo e Funções 

Orçamentárias 

https://escoladecontas.tcm.sp.gov

.br/cursos/cursos-com-inscricoes-

abertas/evento/1297/-/curso-de-

extensao-on-line-introducao-ao-

orcamento-publico-conceitos-

processo-e-funcoes-

orcamentarias 

 

Certificado de 10 horas pelo TCM-SP. 

Destinado aos agentes públicos federais, 

estaduais e municipais, servidores do TCM, 

sociedade civil organizada e interessados no 

tema. Período de realização: 10/11/2020 a 

08/12/2020.  

Tribunal de Contas da 

União 

Auditoria Baseada em Risco – Etapa I 

e II – Parte Teórica  

https://contas.tcu.gov.br/ead/cour

se/index.php?categoryid=8 

Certificado de 50 horas pelo TCU. Destinado 

aos servidores da administração pública, das 

três esferas de governo, que exerçam 

atividades de auditoria governamental, no 

âmbito do controle interno ou externo ou de 

auditoria interna. Inscrições permanentes. 

Os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável e as Entidades 

Fiscalizadoras Superiores 

 

https://contas.tcu.gov.br/ead/cour

se/index.php?categoryid=8 

Certificado de 45 horas pelo TCU. Inscrições 

permanentes. 

 

https://tcm.go.gov.br/sophos/
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cursos/cursos-com-inscricoes-abertas/evento/1297/-/curso-de-extensao-on-line-introducao-ao-orcamento-publico-conceitos-processo-e-funcoes-orcamentarias
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https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cursos/cursos-com-inscricoes-abertas/evento/1297/-/curso-de-extensao-on-line-introducao-ao-orcamento-publico-conceitos-processo-e-funcoes-orcamentarias
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cursos/cursos-com-inscricoes-abertas/evento/1297/-/curso-de-extensao-on-line-introducao-ao-orcamento-publico-conceitos-processo-e-funcoes-orcamentarias
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cursos/cursos-com-inscricoes-abertas/evento/1297/-/curso-de-extensao-on-line-introducao-ao-orcamento-publico-conceitos-processo-e-funcoes-orcamentarias
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cursos/cursos-com-inscricoes-abertas/evento/1297/-/curso-de-extensao-on-line-introducao-ao-orcamento-publico-conceitos-processo-e-funcoes-orcamentarias
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cursos/cursos-com-inscricoes-abertas/evento/1297/-/curso-de-extensao-on-line-introducao-ao-orcamento-publico-conceitos-processo-e-funcoes-orcamentarias
https://contas.tcu.gov.br/ead/course/index.php?categoryid=8
https://contas.tcu.gov.br/ead/course/index.php?categoryid=8
https://contas.tcu.gov.br/ead/course/index.php?categoryid=8
https://contas.tcu.gov.br/ead/course/index.php?categoryid=8


 

 

Governança de Políticas Públicas 

Descentralizadas: Caso Educação 

https://contas.tcu.gov.br/ead/cour

se/index.php?categoryid=8 

Certificado de 30 horas pelo TCU. Inscrições 

permanentes. 

 

 

Câmara dos Deputados  Administração do Tempo  https://educacaoadistancia.camar

a.leg.br/site/para-cidadaos/ 

 

Certificado de 05 horas pela Câmara dos 

Deputados. Destinado ao público em geral. 

Inscrições permanentes. 

Atendimento ao Público  https://educacaoadistancia.camar

a.leg.br/site/para-cidadaos/ 

 

Certificado de 05 horas pela Câmara dos 

Deputados. Destinado ao público em geral. 

Inscrições permanentes. 

Cerimonial e Protocolo https://educacaoadistancia.camar

a.leg.br/site/para-cidadaos/ 

 

Certificado de 10 horas pela Câmara dos 

Deputados. Destinado ao público em geral. 

Inscrições permanentes. 

Gestão de Projetos  https://educacaoadistancia.camar

a.leg.br/site/para-cidadaos/ 

 

Certificado de 10 horas pela Câmara dos 

Deputados. Destinado ao público em geral. 

Inscrições permanentes. 

Reuniões Produtivas https://educacaoadistancia.camar

a.leg.br/site/para-cidadaos/ 

 

Certificado de 05 horas pela Câmara dos 

Deputados. Destinado ao público em geral. 

Inscrições permanentes. 

 

 

https://contas.tcu.gov.br/ead/course/index.php?categoryid=8
https://contas.tcu.gov.br/ead/course/index.php?categoryid=8
https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/para-cidadaos/
https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/para-cidadaos/
https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/para-cidadaos/
https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/para-cidadaos/
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https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/para-cidadaos/
https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/para-cidadaos/
https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/para-cidadaos/


 

 

Escola Virtual do 

Governo 

Elaboração de Relatórios de Auditoria https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/314 

 

Certificado de 30 horas pela ENAP. Destinado 

aos auditores da Controladoria-Geral da União 

(lotados no Órgão Central, em Brasília, e nos 

estados). Qualquer pessoa pode realizar o 

curso. Inscrições permanentes. 

Técnicas de Auditoria Interna 

Governamental  

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/312 

 

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado 

aos agentes públicos que atuam na atividade de 

auditoria interna governamental. Inscrições 

permanentes. 

 

 

Programa de Leniência 

Antitruste do CADE 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/245 

 

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado 

aos advogados militantes na área de direito da 

concorrência e agentes públicos. Inscrições 

permanentes. 

Atividade Correcional - Visão Geral https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/238 

 

Certificado de 25 horas pela ENAP. Destinado 

aos servidores e agentes públicos federais, 

estaduais, distritais e municipais. Inscrições 

permanentes.  

 

 

Controles Institucional e Social dos 

Gastos Públicos 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/12 

 

Certificado de 30horas pela ENAP. Destinado a 

pessoas que tenham interesse em controle 

social e institucional dos gastos do Estado. 

Inscrições permanentes. 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/314
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/314
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/312
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/312
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/245
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/245
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/238
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/238
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/12
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/12


 

 

Controle Social  https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/10 

 

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado a 

todas as pessoas que tenham interesse em 

fiscalizar, monitorar e avaliar as ações 

governamentais, como a aplicação de recursos 

públicos. Inscrições permanentes. 

Controles na Administração Pública https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/278 

 

Certificado de 30horas pelo TCU. Destinado aos 

servidores públicos dos três poderes e esferas 

federal, estadual e municipal. Inscrições 

permanentes. 

Normas Internacionais de Auditoria 

Financeira – NIA 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/209 

 

Certificado de 40horas pela ENAP. Destinado 

aos auditores dos Tribunais de Contas da União 

(TCU), dos Estados (TCEs), do Distrito Federal 

(TC-DF) e dos Municípios (TCMs)e auditores 

que atuam em entidades privadas, além de 

servir de importante material de estudo para 

acadêmicos e demais pessoas interessadas. 

Inscrições permanentes.  

 

Fiscalização de Projetos e Obras de 

Engenharia 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/215 

 

Certificado de 40horas 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.  

 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/10
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/10
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/278
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/278
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/209
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/209
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/215
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/215


 

 

Gestão da Informação e 

Documentação - Conceitos Básicos 

em Gestão Documental 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/73 

 

Certificado de 20horas pela ENAP. Destinado 

aos servidores que tenham vínculo com a 

administração pública de todas as esferas do 

governo e atuem em procedimentos 

arquivísticos. Inscrições permanentes. 

Noções Gerais de Direitos Autorais https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/72 

 

Certificado de 10 horas pela ENAP. Destinado 

aosservidores que tenham vínculo com a 

administração pública federal e interesse na 

temática de direitos autorais. Qualquer pessoa 

pode realizar o curso.Inscrições permanentes. 

Gestão Pessoal - Base da Liderança https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/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. 

 

Inteligência Emocional https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/318 

 

Certificado de 50 horas pela ENAP. Destinado 

aos agentes públicos que, em posição de 

liderança, necessitam conhecer e executar 

estratégias para lidar com emoções pessoais e 

interpessoais. Inscrições permanentes. 

 

Ágil no Contexto do Serviço Público https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/317 

 

Certificado de 15 horas pela ENAP. Destinado 

aos agentes públicos que ocupam cargo de 

gestão.Inscrições permanentes. 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/73
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/73
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/72
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/72
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/163
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/163
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/318
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/318
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/317
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/317


 

 

A Liderança Pública em Tempos de 

Crise 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/299 

 

Certificado de 10 horas pela ENAP. Destinado 

aos agentes públicos que atuam na gestão de 

equipes e interessados no tema. Inscrições 

permanentes. 

Fundamentos e Metodologia da 

Educação Corporativa 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/271 

 

Certificado de 40horas pela ENAP. Destinado 

aos servidores públicos que almejam adquirir 

competências necessárias para a prática da 

educação corporativa. Inscrições permanentes. 

Formação de Facilitadores de 

Aprendizagem 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/141 

 

Certificado de 40horas pela ENAP. Qualquer 

pessoa pode realizar o curso. Inscrições 

permanentes. 

Primeiros Passos para Uso de 

Linguagem Simples 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/315 

 

Certificado de 08 horas pela ENAP. Destinado 

aosagentes públicos interessados em produzir 

textos mais fáceis de serem lidos e 

compreendidos e interessados no tema. 

Inscrições permanentes. 

Linguagem Simples Aproxima o 

Governo das Pessoas. Como usar? 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/332 

 

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado 

aos agentes públicos interessados em produzir 

textos mais fáceis de serem lidos e 

compreendidos e interessados no tema.  

Inscrições permanentes 

Ética e Serviço Público https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/4 

Certificado de 20horas pela ENAP. Qualquer 

pessoa pode realizar o curso. Inscrições 

permanentes. 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/299
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/299
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/271
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Empresas e Direitos Humanos 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/333 

 

Certificado de 30 horas pela ENAP. Destinado 

aos agentes públicos, representantes de 

empresas de pequeno, médio ou grande porte, 

tanto nacionais quanto transnacionais, que 

atuam ou pretendem atuar em conformidade 

com os direitos humanos nas relações de 

trabalho, e pessoas com interesse no tema. 

Inscrições permanentes. 

Gestão por Competências https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/175 

 

Certificado de 40horas pela ENAP. Destinado 

aos interessados em conhecer como a Gestão 

por Competências pode ocorrer na 

administração pública. Inscrições permanentes.  

Gestão de Equipes em Trabalho 

Remoto 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/334 

 

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado 

aos agentes públicos que exercem função de 

liderança e à sociedade em geral. Inscrições 

permanentes. 

 

Noções Básicas do Trabalho Remoto https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/293 

 

Certificado de 10 horas pela ENAP. Destinado 

aos agentes públicos que atuam na gestão 

deequipes e interessados no tema. Inscrições 

permanentes. 

Siape Folha https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/86 

 

Certificado de 40horas pela ENAP. Qualquer 

pessoa pode realizar o curso. Inscrições 

permanentes. 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/333
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/333
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/175
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Gestão Estratégica de Pessoas e 

Planos de Carreira 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/78 

 

Certificado de 20horas pela ENAP. Qualquer 

pessoa pode realizar o curso. Inscrições 

permanentes. 

 

Teletrabalho e Educação 

a Distância 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/301 

 

Certificado de 08 horas pela ENAP. Destinado 

aos agentes públicos e interessados no tema. 

Inscrições permanentes. 

 

 

 

eSocial para Órgãos Públicos - 

RPPS 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/219 

 

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado 

prioritariamente aos gestores e aos técnicos dos 

RPPS e preferencialmente aos servidores 

públicos da área de cadastro, da folha de 

pagamento, da tecnologia da informação e do 

financeiro, os conselheiros dos RPPS, bem 

como os servidores que trabalham nos órgãos 

de controle. Inscrições permanentes. 

MP 881: Liberdade Econômica e 

Aprovação Tácita 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/235 

 

Certificado de 10 horas pela ENAP. Destinado 

aos gestores da administração pública, direta ou 

indireta, federal, estadual, distrital e municipal. 

Inscrições permanentes. 

Estatística https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/96 

 

Certificado de 20horas pela ENAP. Destinado 

aos agentes públicos que atuem nos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário das esferas 

de governofederal, estadual e municipale que 

sejam responsáveis pela análise de projetos de 

grande porte. Inscrições permanentes. 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/78
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/78
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/301
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Ciclo de Gestão do Investimento 

Público 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/95 

 

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado 

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 permanentes. 

Microeconomia https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/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 permanentes. 

Macroeconomia https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/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 permanentes. 

Planejamento Governamental https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/258 

Certificado de 20horas pelo TCU. Destinado aos 

servidores públicos em geral. Inscrições 

permanentes.  

Planejamento Estratégico para 

Organizações Públicas 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/107 

Certificado de 40horas pela ENAP. Destinado 

aos agentes públicos que atuem na área de 

planejamento organizacional. Inscrições 

permanentes. 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/95
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https://www.escolavirtual.gov.br/curso/91
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/91
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/258
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/258
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107


 

 

 

 

Estruturas de Gestão Pública 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/281 

 

Certificado de 30horas pela TCU. Destinado aos 

servidores públicos e cidadãos em 

geral.Inscrições permanentes. 

Introdução à Gestão de Processos https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/106 

 

Certificado de 20horas pela ENAP. Destinado 

aos agentes públicos que atuem em equipes de 

monitoramento de estratégias ou em programas 

de gestão da qualidade. Inscrições 

permanentes. 

Gestão da Estratégia com BSC - 

Fundamentos 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/103 

 

Certificado de 20horas pela ENAP. Destinado 

aos servidores que tenham atuação na área de 

planejamento organizacional nos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário das esferas 

de governo federal, estadual e municipal. 

Inscrições permanentes. 

 

Introdução à Gestão de Projetos https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/104 

 

Certificado de 20horas 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. 

Gestão de Riscos em Processos de 

Trabalho (segundo o Coso) 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/300 

 

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado a 

pessoas interessadas no tema. Inscrições 

permanentes. 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/281
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/281
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/106
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/106
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/103
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/103
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/104
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/104
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/300
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/300


 

 

Gestão em Ouvidoria https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/119 

 

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado 

aos servidores e empregados públicos que 

desenvolvam suas atividades em ouvidorias ou 

em áreas que tratem de temas afins. Inscrições 

permanentes. 

Tratamento de Denúncias em 

Ouvidoria 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/132 

 

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado 

aos servidores e empregados públicos que 

desenvolvam suas atividades em ouvidorias ou 

em áreas que tratem de temas afins. Inscrições 

permanentes. 

Sistema Eletrônico de Informações - 

SEI! ADMINISTRAR 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/304 

 

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado 

apessoas responsáveis pela parametrização do 

SEI no seu órgão ou entidade, após a 

instalação do sistema pela área de tecnologia.  

Inscrições permanentes. 

Sistema Eletrônico de Informações - 

SEI! USAR 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/74 

 

Certificado de 20horas pela ENAP. Destinado 

aos agentes públicos das esferas de governo 

federal, estadual e municipal que tenham 

atuação na gestão de documentos. Inscrições 

permanentes. 

Proteção de Dados Pessoais no Setor 

Público 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/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. 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/119
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/119
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/132
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/132
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/304
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/304
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/74
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/74
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/290
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/290


 

 

Introdução à Lei Brasileira de 

Proteção de Dados Pessoais 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/153 

 

Certificado de 30 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 proteção de dados pessoais. 

Inscrições permanentes. 

 

 

 

Governança de Dados 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/270 

 

Certificado de 10 horas pela ENAP. Destinado 

aos servidores públicos de qualquer esfera e 

poder, principalmente aqueles que atuam em 

áreas correlatas à governança, gestão e ao 

gerenciamento de dados. Inscrições 

permanentes. 

Acesso à Informação https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/76 

 

Certificado de 20horas pela ENAP. Destinado 

aos servidores e empregados públicos que 

tenham atuação no âmbito do Poder Executivo 

federal e desenvolvam atividades em ouvidorias 

ou em áreas que tratem de temas afins. 

Qualquer pessoa pode realizar o curso. 

Inscrições permanentes. 

Direito e Novas Tecnologias  https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/323 

 

Certificado de 05 horas pela ENAP. Destinado 

aos agentes públicos, profissionais do Direito e 

demais pessoas interessadas no tema. 

Inscrições permanentes. 

Defesa do Usuário e Simplificação https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/131 

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado 

aos servidores e empregados públicos que 

desenvolvam suas atividades em ouvidorias ou 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/270
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/270
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/76
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/76
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/323
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/323
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/131
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/131


 

 

 em áreas que tratem de temas afins. Inscrições 

permanentes. 

Criatividade e Novas Tecnologias no 

Serviço Público 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/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. 

Curso Básico de Licitações - 

Enfrentando (e Vencendo) Tabus 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/186 

 

Certificado de 60horas pela ENAP. Destinado 

para quem pretende ou acabou de ingressar na 

área de compras públicas ou mesmo para quem 

já atua nesta área – como pregoeiro, por 

exemplo – mas vez ou outra se sente “perdido” 

ou fora de contexto no seu dia a dia de atuação. 

Inscrições permanentes. 

Prevenção e Detecção de Cartéis em 

Licitações 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/152 

 

Certificado de 30horas pela ENAP. Destinado a 

pessoas que atuem como pregoeiros ou 

participem de comissões de licitação na 

Administração Pública. Inscrições permanentes. 

 

Formação de Pregoeiros - Teoria https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/309 

 

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado 

aosagentes públicos que atuam no processo de 

compras públicas, em especial na equipe de 

pregão. Inscrições permanentes. 

 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/211
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/211
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/186
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/186
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/152
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/152
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/309
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/309


 

 

Sustentabilidade na Administração 

Pública 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/254 

 

Certificado de 28 horas pelo TCU. Destinado 

aos servidores da administração pública nas 

esferas federal, estadual e municipal, atuantes 

na área de logística e compras públicas, e seus 

órgãos ou entidades. Inscrições permanentes. 

 

Noções Introdutórias de Licitação e 

Contratos Administrativos 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/136 

 

Certificado de 30horas pela ENAP. Destinado 

aos servidores que tenham interesse em 

licitações e contratos administrativos. Inscrições 

permanentes. 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

e Novo Regime Fiscal (NRF) 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/341 

 

Certificado de 30 horas pela ENAP. Destinado 

aos servidores públicos interessados em atuar 

nas áreas de orçamento e finanças. Inscrições 

permanentes. 

 

 

 

Contabilidade com Foco na 

Gestão do Patrimônio Público 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/342 

 

Certificado de 21 horas pela ENAP. Destinado 

aos profissionais que trabalham com a gestão 

do patrimônio público das entidades 

governamentais. Inscrições permanentes. 

 

Orçamento Público https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/296 

 

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado 

aos agentes públicos que atuam na gestão 

orçamentária e interessados no tema. Inscrições 

permanentes. 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/254
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/254
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/136
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/136
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/341
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/341
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/342
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/342
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/296
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/296


 

 

Introdução ao Orçamento Público https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/116 

 

Certificado de 40horas pela ENAP. Destinado a 

pessoas que tenham interesse no orçamento 

público. Inscrições permanentes. 

Introdução ao Estudo da Economia do 

Setor Público 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/114 

 

Certificado de 30horas pela ENAP. Destinado a 

pessoas que tenham interesse no estudo da 

economia do setor público. Inscrições 

permanentes. 

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

urso/115 

 

Certificado de 30horas pela ENAP. Destinado 

aos servidores e estudantes que tenham 

interesse no orçamento público. Inscrições 

permanentes. 

Equilíbrio Fiscal https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/261 

 

Certificado de 40horas pela ENAP. Destinado 

ao cidadão interessado em conhecer o 

funcionamento do governo e das finanças 

públicas. Inscrições permanentes. 

Gestão Orçamentária e Financeira https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/257 

 

Certificado de 20horas pelo TCU. Destinado aos 

servidores da administração pública nas esferas 

federal, estadual e municipal e seus órgãos ou 

entidades. Inscrições permanentes. 

Principais Aspectos das Mudanças da 

Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/135 

 

Certificado de 30horas pela ENAP. Destinado 

aos servidores que tenham interesse em 

contabilidade aplicada ao setor público. 

Inscrições permanentes. 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/116
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/116
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/114
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/114
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/115
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/115
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/261
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/261
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/257
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/257
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/135
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/135


 

 

 

 

MROSC: Prestação de 

Contas 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/329 

 

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado 

aos agentes públicos de todas as esferas que 

atuam na operacionalização da Lei nº 13.019, 

de 31 de julho de 2014, e integrantes das 

organizações da sociedade civil. Inscrições 

permanentes. 

 

 

Mundo Conectado – Manual 

de Sobrevivência 

https://www.escolavirtual.gov.br/c

urso/252 

 

Certificado de 10 horas pela TCU. Destinado 

aos servidores públicos de qualquer esfera e 

poder. Qualquer cidadão pode realizar o curso. 

Inscrições permanentes. 

Instituto de Defesa da 

Cidadania e 

Transparência  

 

 

Webinar: Estado de Direito em 

tempos de COVID-19 

https://ead.idct.org.br/curso/estad

o-de-direito-em-tempos-de-covid-

19/ 

 

Certificado de 03 horas pelo IDCT. Destinado ao 

público em geral. Inscrições permanentes. 

 

 

Webinar: Eleições Municipais 

x COVID-19 

https://ead.idct.org.br/curso/webin

ar-eleicoes-municipais-x-covid-

19/ 

 

Certificado de 02 horas pelo IDCT. Destinado 

aos legisladores, políticos, servidores e demais 

cidadãos conscientes de seu papel na 

sociedade. Inscrições permanentes. 

 

Webinar: Transparência 

em Tempos de COVID-19 – 

Ações Anticorrupção diante da 

Pandemia  

https://ead.idct.org.br/curso/webin

ar-a-atuacao-do-controle-na-

perspectiva-emergencial/ 

 

Certificado de 02 horas pelo IDCT. Destinado 

aos servidores públicos e privados e demais 

interessados no tema. Inscrições permanentes. 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/329
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/329
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/252
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/252
https://ead.idct.org.br/curso/estado-de-direito-em-tempos-de-covid-19/
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https://ead.idct.org.br/curso/webinar-a-atuacao-do-controle-na-perspectiva-emergencial/


 

 

Instituto Federal do Rio 

Grande do Sul 

Contabilidade Pública https://moodle.ifrs.edu.br/course/i

ndex.php?categoryid=151 

 

Certificado de 40 horas pelo Instituto Federal do 

Rio Grande do Sul. Destinado aos ingressantes 

no serviço público. Inscrições até 31/12/2020. 

 

Contratos  https://moodle.ifrs.edu.br/course/i

ndex.php?categoryid=151 

 

Certificado de 20 horas pelo Instituto Federal do 

Rio Grande do Sul. Destinado aos interessados 

em começar a aprender sobre contratos. 

Inscrições até 31/12/2020. 

 

Convênios  https://moodle.ifrs.edu.br/course/i

ndex.php?categoryid=151 

 

Certificado de 20 horas pelo Instituto Federal do 

Rio Grande do Sul. Destinado aos interessados 

em começar a aprender sobre contratos. 

Inscrições até 31/12/2020. 

 

Direito Administrativo https://moodle.ifrs.edu.br/course/i

ndex.php?categoryid=151 

 

Certificado de 40 horas pelo Instituto Federal do 

Rio Grande do Sul. Destinado aos ingressantes 

no serviço público. Inscrições até 31/12/2020. 

 

Ética no Serviço Público https://moodle.ifrs.edu.br/course/i

ndex.php?categoryid=151 

 

Certificado de 20 horas pelo Instituto Federal do 

Rio Grande do Sul. Destinado aos interessados 

em começar a aprender sobre ética. Inscrições 

até 31/12/2020. 
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Planejamento Financeiro https://moodle.ifrs.edu.br/course/i

ndex.php?categoryid=151 

 

Certificado de 30 horas pelo Instituto Federal do 

Rio Grande do Sul. Destinado aos graduados 

na área de gestão. Inscrições até 31/12/2020. 

Finanças Públicas https://moodle.ifrs.edu.br/course/i

ndex.php?categoryid=151 

 

Certificado de 30 horas pelo Instituto Federal do 

Rio Grande do Sul. Destinado aos ingressantes 

no serviço público. Inscrições até 31/12/2020.  

Projetos: elaboração e gestão https://moodle.ifrs.edu.br/course/i

ndex.php?categoryid=151 

 

Certificado de 60 horas pelo Instituto Federal do 

Rio Grande do Sul. Destinado aos estudantes e 

graduados em todas as áreas. Inscrições até 

31/12/2020. 

Banco de Dados 1: Fundamentos https://moodle.ifrs.edu.br/course/i

ndex.php?categoryid=79 

 

Certificado de 20 horas pelo Instituto Federal do 

Rio Grande do Sul. Destinado aos profissionais 

de Tecnologia da Informação. Inscrições até 

31/12/2020. 

Senado Federal Cerimonial no Ambiente Legislativo https://saberes.senado.leg.br/cour

se/index.php?categoryid=233 

Certificado de 40 horas pelo Senado Federal. 

Inscrições permanentes. 

Conhecendo o Novo Acordo 

Ortográfico 

https://saberes.senado.leg.br/cour

se/index.php?categoryid=233 

 

Certificado de 20 horas pelo Senado Federal. 

Inscrições permanentes. 

Desenvolvimento de Equipes https://saberes.senado.leg.br/cour

se/index.php?categoryid=233 

Certificado de 10 horas pelo Senado Federal. 

Inscrições permanentes. 
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Direito Administrativo para Gerentes 

do Setor Público 

https://saberes.senado.leg.br/cour

se/index.php?categoryid=233 

 

Certificado de 35 horas pelo Senado Federal. 

Inscrições permanentes. 

Ética e Administração Pública https://saberes.senado.leg.br/cour

se/index.php?categoryid=233 

 

Certificado de 40 horas pelo Senado Federal. 

Inscrições permanentes. 

Excelência no Atendimento https://saberes.senado.leg.br/cour

se/index.php?categoryid=233 

 

Certificado de 20 horas pelo Senado Federal. 

Inscrições permanentes. 

Gestão Estratégica com Foco na 

Administração Pública 

https://saberes.senado.leg.br/cour

se/index.php?categoryid=233 

 

Certificado de 40 horas pelo Senado Federal. 

Inscrições permanentes. 

Introdução ao Controle Interno https://saberes.senado.leg.br/cour

se/index.php?categoryid=233 

 

Certificado de 40 horas pelo Senado Federal. 

Inscrições permanentes. 

Introdução ao Direito Constitucional https://saberes.senado.leg.br/cour

se/index.php?categoryid=233 

 

Certificado de 40 horas pelo Senado Federal. 

Inscrições permanentes. 

Introdução ao Orçamento Público https://saberes.senado.leg.br/cour

se/index.php?categoryid=233 

Certificado de 40 horas pelo Senado Federal. 

Inscrições permanentes. 
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Lei de Acesso à Informação https://saberes.senado.leg.br/cour

se/index.php?categoryid=233 

 

Certificado de 12 horas pelo Senado Federal. 

Inscrições permanentes. 

Ouvidoria na Administração Pública  https://saberes.senado.leg.br/cour

se/index.php?categoryid=233 

 

Certificado de 20 horas pelo Senado Federal. 

Inscrições permanentes. 

Universidade Estadual 

do Maranhão 

Noções Básicas de Direito 

Administrativo 

https://eskadauema.com/course/v

iew.php?id=19 

 

Certificado de 20 horas pela Universidade 

Estadual do Maranhão. Destinado aos 

profissionais do setor público e comunidade em 

geral. Inscrições permanentes.  

 

Gestão com Pessoas https://eskadauema.com/course/v

iew.php?id=13 

 

Certificado de 60 horas pela Universidade 

Estadual do Maranhão. Destinado aos 

profissionais do setor público e comunidade em 

geral. Inscrições permanentes. 

 

Negociação https://eskadauema.com/course/v

iew.php?id=5 

 

Certificado de 60 horas pela Universidade 

Estadual do Maranhão. Destinado aos 

profissionais do setor público e comunidade em 

geral. Inscrições permanentes. 
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Inglês Instrumental – Estratégias de 

Leitura  

https://eskadauema.com/course/v

iew.php?id=42 

 

Certificado de 30 horas pela Universidade 

Estadual do Maranhão. Destinado aos 

profissionais do setor público e comunidade em 

geral. Inscrições permanentes. 

Medicina Ocupacional https://eskadauema.com/course/v

iew.php?id=37 

 

Certificado de 45 horas pela Universidade 

Estadual do Maranhão. Destinado aos 

profissionais do setor público e comunidade em 

geral. Inscrições permanentes. 

 

Universidade Federal de 

São Carlos 

Curso Básico de Gestão de Riscos 

Corporativos 

https://cursos.poca.ufscar.br/cour

se/index.php?categoryid=15 

 

Certificado de 20horas pela Universidade 

Federal de São Carlos. Destinado aos 

servidores públicos e demais interessados na 

temática de gestão de riscos corporativos. 

Inscrições permanentes. 

 

Procedimentos para um Fluxo 

Documental que atenda a Gestão de 

Documentos Públicos 

https://cursos.poca.ufscar.br/cour

se/index.php?categoryid=15 

 

Certificado de 30horas pela Universidade 

Federal de São Carlos. Qualquer pessoa pode 

realizar o curso. Inscrições permanentes. 

 

 

 

 

 

Gestão Baseada em Competências 

https://cursos.poca.ufscar.br/cour

se/index.php?categoryid=11 

 

Certificado de 25 horas pela Universidade 

Federal de São Carlos. Destinado aos 

administradores, gestores e profissionais de 

diversas áreas da iniciativa pública ou privada 

interessados no tema e que estão em busca de 

atualização, assim como a comunidade em 

geral. Inscrições permanentes. 
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Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia 

O Papel do Fiscal na Administração 

Pública 

https://avaacademico.ufrb.edu.br/

course/index.php?categoryid=2 

 

Certificado de 68horas pela Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia. Inscrições 

permanentes. 

Execução de Recursos 

Extraorçamentários: Projetos, 

Convênios e Termos Congêneres 

https://avaacademico.ufrb.edu.br/

course/index.php?categoryid=2 

 

Certificado de 34horas pela Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia. Inscrições 

permanentes. 
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CURSOS EAD GRATUITOS EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS 

Instituição Curso Ofertado Link Informações Gerais 

Bradesco Estratégia de Negócios https://www.ev.org.br/cursos/estrategia-de-

negocios 

 

Certificado de 20 horas pela Escola Virtual 

Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 

curso. Inscrições permanentes. 

Introdução à Gestão de Projetos https://www.ev.org.br/cursos/introducao-a-

gestao-de-projetos 

 

Certificado de 10 horas pela Escola Virtual 

Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 

curso. Inscrições permanentes.  

 

Análise de Balanços  

 

 

https://www.ev.org.br/cursos/analise-de-

balancos 

 

Certificado de 20 horas pela Escola Virtual 

Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 

curso. Inscrições permanentes. 

 

 

Contabilidade Empresarial 

 

https://www.ev.org.br/cursos/contabilidade-

empresarial 

 

Certificado de 18 horas pela Escola Virtual 

Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 

curso. Inscrições permanentes. 

Atendimento ao Público https://www.ev.org.br/cursos/atendimento-

ao-publico 

 

Certificado de 10 horas pela Escola Virtual 

Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 

curso. Inscrições permanentes. 
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Introdução à Comunicação 

Empresarial 

https://www.ev.org.br/cursos/introducao-a-

comunicacao-empresarial 

 

Certificado de 06 horas pela Escola Virtual 

Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 

curso. Inscrições permanentes. 

Comunicação Empresarial https://www.ev.org.br/cursos/comunicacao-

empresarial 

Certificado de 12 horas pela Escola Virtual 

Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 

curso. Inscrições permanentes. 

Comunicação Escrita https://www.ev.org.br/cursos/comunicacao-

escrita 

Certificado de 40 horas pela Escola Virtual 

Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 

curso. Inscrições permanentes. 

Língua Inglesa: Basic Review https://www.ev.org.br/cursos/lingua-inglesa-

basic-review 

Certificado de 03 horas pela Escola Virtual 

Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 

curso. Inscrições permanentes. 

Postura e Imagem Profissional https://www.ev.org.br/cursos/postura-e-

imagem-profissional 

 

Certificado de 10 horas pela Escola Virtual 

Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 

curso. Inscrições permanentes. 

Modelagem de Dados https://www.ev.org.br/cursos/modelagem-

de-dados 

 

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/cursos/implementand

o-bancos-de-dados 

 

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/cursos/administrando-

bancos-de-dados 

Certificado de 15 horas pela Escola Virtual 

Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 

curso. Inscrições permanentes. 

 

 

Introdução a Redes de 

Computadores 

https://www.ev.org.br/cursos/introducao-a-

redes-de-computadores 

 

Certificado de 15 horas pela Escola Virtual 

Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 

curso. Inscrições permanentes. 

 

 

Fundamentos de Governança de TI https://www.ev.org.br/cursos/fundamentos-

de-governanca-de-ti 

 

Certificado de 12 horas pela Escola Virtual 

Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 

curso. Inscrições permanentes. 

 

 

Projeto de Sistemas de TI https://www.ev.org.br/cursos/projetos-de-

sistemas-de-ti 

 

Certificado de 15 horas pela Escola Virtual 

Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 

curso. Inscrições permanentes. 

 

 

Sistemas Operacionais - 

Conceitos Básicos 

https://www.ev.org.br/cursos/sistemas-

operacionais-conceitos-basicos 

 

Certificado de 05 horas pela Escola Virtual 

Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 

curso. Inscrições permanentes. 

 

Ética no Desenvolvimento de 

Sistemas 

https://www.ev.org.br/cursos/etica-no-

desenvolvimento-de-sistemas 

 

Certificado de 08 horas pela Escola Virtual 

Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 

curso. Inscrições permanentes. 
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Fundamentos de TI: Hardware e 

Software 

https://www.ev.org.br/cursos/fundamentos-

de-ti-hardware-e-software 

 

Certificado de 15 horas pela Escola Virtual 

Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 

curso. Inscrições permanentes. 

 

Segurança em Tecnologia da 

Informação 

https://www.ev.org.br/cursos/seguranca-em-

tecnologia-da-informacao 

 

Certificado de 12 horas pela Escola Virtual 

Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 

curso. Inscrições permanentes. 

 

 

Fundamentos do Design 

Gráfico 

https://www.ev.org.br/cursos/fundamentos-

do-design-grafico 

 

Certificado de 06 horas pela Escola Virtual 

Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 

curso. Inscrições permanentes. 

 

Microsoft Office 365 - Conhecendo o 

Teams 

https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-

office-365-conhecendo-o-teams 

 

Certificado de 01 hora pela Escola Virtual 

Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 

curso. Inscrições permanentes. 

 

 

Microsoft Word 2016 - Avançado https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-

word-2016-avancado 

 

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/cursos/microsoft-

powerpoint-2016-avancado 

 

Certificado de 08 horas pela Escola Virtual 

Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 

curso. Inscrições permanentes. 
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Microsoft Excel 2016 - Avançado https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-

excel-2016-avancado 

 

Certificado de 30 horas pela Escola Virtual 

Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 

curso. Inscrições permanentes. 

FGV Acesso à Informação https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/acesso-informacao 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais da área de Direito e outros que 

desejam ter noções iniciais sobre os assuntos 

relacionados ao tema do curso. Inscrições 

permanentes. 

 

Normas Anticorrupção, Antissuborno 

e CompliancePúblico 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/normas-anticorrupcao-

antissuborno-e-compliance-publico 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais da área jurídica e demais 

profissionais que desejam ampliar 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/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. 

Introdução à Gestão de Recursos 

Humanos 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-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. 
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Relação entre Coaching e Mentoring https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/coaching-e-mentoring-1 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais da área de Liderança e Pessoas e 

outros que desejam 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/motivacao-nas-

organizacoes 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais que desejam ampliar seus 

conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 

tema do curso. Inscrições permanentes. 

Do Mecanicismo à Sociedade do 

Conhecimento 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/do-mecanicismo-sociedade-

do-conhecimento 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais da área de Liderança e Pessoas e 

outros que desejam 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. Destinado aos 

profissionais que desejam ampliar seus 

conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 

tema do curso. Inscrições permanentes. 
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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. Destinado aos 

profissionais da área de Direito e outros que 

desejam ampliar seus conhecimentos sobre 

assuntos relacionados ao tema do curso. 

Inscrições permanentes. 

 

Direito Tributário https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/direito-tributario-2 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais da área de Direito e outros que 

desejam ampliar seus conhecimentos sobre 

assuntos relacionados ao tema do curso. 

Inscrições permanentes. 

Direitos das Políticas Públicas https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/direitos-das-politicas-

publicas 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado 

profissionais da área de Direito e outros que 

desejam ampliar os seus conhecimentos sobre 

assuntos relacionados ao tema. Inscrições 

permanentes. 

 

Introdução às Relações 

de Consumo e aos Direitos 

Básicos 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/introducao-relacoes-de-

consumo-e-aos-direitos-basicos 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais que desejam ampliar seus 

conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 

tema do curso. Inscrições permanentes. 

Direitos Autorais na Produção de 

Material Didático 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/direitos-autorais-na-

producao-de-material-didatico 

Certificado de 01 hora pela FGV. Destinado aos 

profissionais da área de educação e a outros que 

desejam obter noções iniciais sobre os assuntos 

relacionados ao tema do curso. Inscrições 

permanentes. 
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Metodologias Ativas 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/metodologias-ativas 

 

Certificado de 01 hora pela FGV. Destinado aos 

profissionais da área de educação e a outros que 

desejam obter noções iniciais sobre os assuntos 

relacionados ao tema do curso. Inscrições 

permanentes. 

 

 

 

Performance na Tela 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/performance-na-tela 

 

Certificado de 01 hora pela FGV. Destinado aos 

profissionais da área de educação e a outros que 

desejam obter noções iniciais sobre os assuntos 

relacionados ao tema do curso. Inscrições 

permanentes. 

Negociação e Formação do Contrato https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/negociacao-e-formacao-do-

contrato 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais da área de Direito e outros que 

desejam ampliar seus conhecimentos sobre 

assuntos relacionados ao tema do curso. 

Inscrições permanentes. 

 

 

Introdução à Ciência de Dados https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/introducao-ciencia-de-dados 

 

Certificado de 60 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais da área de Tecnologia e Ciência de 

Dados e outros que desejam ampliar seus 

conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 

tema do curso.Inscrições permanentes. 
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Proteção de Dados https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/protecao-de-dados 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais da área de Direito e outros 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-

duracao-online/seguranca-digital 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais da área de Direito e outros que 

desejam ter noções iniciais sobre os assuntos 

relacionados ao tema do curso. Inscrições 

permanentes. 

 

Fundamentos da Gestão de TI https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/fundamentos-da-gestao-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. 

Impacto da TI nos Negócios https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/impacto-da-ti-nos-negocios 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais da área de TI e outros que desejam 

ampliar seus conhecimentos sobre assuntos 

relacionados ao tema do curso. Inscrições 

permanentes. 
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Democracia Digital https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/democracia-digital 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado 

profissionais da área de Direito e outros que 

desejam ter noções iniciais sobre os assuntos 

relacionados ao tema do curso. Inscrições 

permanentes. 

Fundamentos de Finanças https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/fundamentos-de-financas 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais que desejam ampliar seus 

conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 

tema do curso. Inscrições permanentes. 

Finanças Públicas https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/financas-publicas 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais da área de Direito e outros que 

desejam ampliar seus conhecimentos sobre 

assuntos relacionados ao tema do curso. 

Inscrições permanentes. 

 

Introdução a Finanças: 

Sistema Financeiro e 

Geração de Valor 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/introducao-financas-

sistema-financeiro-e-geracao-de-valor 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais que desejam ampliar seus 

conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 

tema do curso. Inscrições permanentes. 

 

Introdução à Precificação e 

Comportamento da Demanda 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/introducao-precificacao-e-

comportamento-da-demanda 

 

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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Cálculo Financeiro Básico para 

Administração Financeira 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/calculo-financeiro-basico-

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 Administração 

Financeira 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/fundamentos-de-

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. 

Introdução à Gestão Financeira 

Internacional 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/introducao-gestao-

financeira-internacional 

 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais que desejam ampliar seus 

conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 

tema do curso. Inscrições permanentes. 

Análise Introdutória de Crédito e 

Risco de Crédito 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/analise-introdutoria-de-

credito-e-risco-de-credito 

 

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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Fundamentos da Gestão de Custos https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/fundamentos-da-gestao-de-

custos 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais que desejam ampliar seus 

conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 

tema do curso. Inscrições permanentes. 

Introdução à Controladoria https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/introducao-controladoria 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais que desejam ampliar seus 

conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 

tema do curso. Inscrições permanentes. 

Apresentação do Sistema Tributário 

Nacional 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/apresentacao-do-sistema-

tributario-nacional 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais que desejam ampliar seus 

conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 

tema do curso. Inscrições permanentes. 

 

Conceitos e Características dos 

Projetos 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/conceitos-e-caracteristicas-

dos-projetos 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais da área de Gerenciamento de 

Projetos e outros que desejam ampliar os seus 

conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 

tema. Inscrições permanentes. 

Planejamento do Gerenciamento e 

Identificação de Riscos em Projetos 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/planejamento-do-

gerenciamento-e-identificacao-de-riscos-

em-projetos 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais da área de projetos e outros que 

desejam ampliar seus conhecimentos sobre 

assuntos relacionados ao tema do curso. 

Inscrições permanentes.  
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BSC: Introdução à Criação e 

Execução da Estratégia 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-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. 

Referenciais Estratégicos https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/referenciais-estrategicos 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais que desejam ampliar seus 

conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 

tema do curso. Inscrições permanentes. 

Aspectos Conceituais Associados ao 

Processo de Negociação 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/aspectos-conceituais-

associados-ao-processo-de-negociacao 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais da área de Administração e outros 

que desejam ampliar os seus conhecimentos 

sobre assuntos relacionados ao tema. Inscrições 

permanentes. 

Ética Empresarial https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/etica-empresarial 

Certificado de 05 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais que desejam ampliar seus 

conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 

tema do curso. Inscrições permanentes. 

Introdução à Comunicação 

Institucional 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/introducao-comunicacao-

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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Fundamentos das Relações 

Internacionais 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-

duracao-online/fundamentos-das-relacoes-

internacionais 

 

Certificado de 30 horas pela FGV. Destinado aos 

profissionais que desejam ampliar seus 

conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 

tema do curso. Inscrições permanentes. 

SEST SENAT Administração de Materiais https://ead.sestsenat.org.br/cursos/administ

racao-de-materiais/ 

 

Certificado de 30 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes.  

Administração de Pessoas https://ead.sestsenat.org.br/cursos/administ

racao-de-pessoas/ 

 

Certificado de 40 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes. 

CIPA – Conceitos e Implantação https://ead.sestsenat.org.br/cursos/cipa-

conceitos-e-implantacao/ 

 

Certificado de 30 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes. 

Como Falar Bem em Público https://ead.sestsenat.org.br/cursos/como-

falar-bem-em-publico/ 

 

Certificado de 20 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes. 

Como se Organizar no Ambiente de 

Trabalho 

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/como-

se-organizar-no-ambiente-de-trabalho/ 

Certificado de 10 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes. 

Desenvolvimento de Lideranças https://ead.sestsenat.org.br/cursos/desenvol

vimento-de-liderancas/ 

 

Certificado de 30 horas pelo SEST SENAT. 

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


 

 

Documentação Oficial sem 

Complicação 

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

ntacao-oficial-sem-complicacao/ 

 

Certificado de 08 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes. 

eSocial: O que é e como utilizá-lo? https://ead.sestsenat.org.br/cursos/esocial/ 

 

Certificado de 08 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes. 

Ética e Relacionamento no Trabalho https://ead.sestsenat.org.br/cursos/etica-e-

relacionamento-no-trabalho/ 

 

Certificado de 30 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes. 

Fórmulas e Gráficos no Excel https://ead.sestsenat.org.br/cursos/formulas

-e-graficos-no-excel/ 

 

Certificado de 04 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes. 

Fundamentos da Administração de 

Pessoal 

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

ntos-de-administracao-de-pessoal/ 

 

Certificado de 50 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes. 

Gerenciando com Excelência https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gerencia

ndo-com-excelencia/ 

 

Certificado de 30 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes. 

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

de-pessoas/ 

 

Certificado de 20 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes. 

Gestão de Projetos https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestaod

eprojetos/ 

 

Certificado de 30 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes. 

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

do-tempo/ 

 

Certificado de 12 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes. 

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 para Resultados https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestao-

para-resultados-2017/ 

 

Certificado de 30 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes. 

Inovação e Criatividade https://ead.sestsenat.org.br/cursos/inovacao

-e-criatividade/ 

 

Certificado de 20 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes. 
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Introdução à Gestão Financeira https://ead.sestsenat.org.br/cursos/introduc

ao-a-gestao-financeira/ 

 

Certificado de 30 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes. 

Liderança: o que você precisa saber https://ead.sestsenat.org.br/cursos/lideranc

a-o-que-voce-precisa-saber/ 

 

Certificado de 08 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes. 

Motivação no Ambiente de Trabalho https://ead.sestsenat.org.br/cursos/motivaca

o-no-ambiente-de-trabalho/ 

 

Certificado de 30 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes. 

Noções de Prevenção e Combate a 

Incêndios 

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/nocoes-

de-prevencao-e-combate-a-incendios/ 

Certificado de 20 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes. 

Noções de Primeiros Socorros https://ead.sestsenat.org.br/cursos/nocoes-

de-primeiros-socorros/ 

 

Certificado de 20 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes. 

 

O que é Motivação? 

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/o-que-e-

motivacao/ 

 

Certificado de 10 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes. 

Oratória https://ead.sestsenat.org.br/cursos/oratoria/ 

 

Certificado de 20 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes. 
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Qualidade de Vida no Trabalho https://ead.sestsenat.org.br/cursos/qualidad

e-de-vida-no-trabalho/ 

 

Certificado de 20 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes. 

Redação Técnica https://ead.sestsenat.org.br/cursos/redacao-

tecnica/ 

 

Certificado de 60 horas pelo SEST SENAT. 

Inscrições permanentes. 
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CURSOS EAD GRATUITOS EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS 

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 

Acesso à Informação https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-

media-duracao-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 

Fundamentos de TI: 

Hardware e Software 

https://www.ev.org.br/cursos/fundamento

s-de-ti-hardware-e-software 

 

Certificado de 15 horas pela Escola 

Virtual Bradesco. Qualquer pessoa pode 

realizar o curso. Inscrições permanentes. 

Administração de 

materiais 

Administração de 

Materiais 

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

stracao-de-materiais/ 

 

Certificado de 30 horas pelo SEST 

SENAT. Inscrições permanentes.  

Administração do 

tempo 

Gestão do Tempo https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gesta

o-do-tempo/ 

 

Certificado de 12 horas pelo SEST 

SENAT. Inscrições permanentes. 

Análise contábil  

Análise de 

Balanços  

https://www.ev.org.br/cursos/analise-de-

balancos 

 

Certificado de 20 horas pela Escola 

Virtual Bradesco. Qualquer pessoa pode 

realizar o curso. Inscrições permanentes. 

Atendimento ao 

público 

Atendimento ao Público https://www.ev.org.br/cursos/atendimento

-ao-publico 

 

Certificado de 10 horas pela Escola 

Virtual Bradesco. Qualquer pessoa pode 

realizar o curso. Inscrições permanentes. 

 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 
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Banco de dados: 

gerenciamento, 

modelagem, 

programação 

Modelagem de Dados https://www.ev.org.br/cursos/modelagem-

de-dados 

 

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/cursos/implementa

ndo-bancos-de-dados 

 

Certificado de 15 horas pela Escola 

Virtual Bradesco. Qualquer pessoa pode 

realizar o curso. Inscrições permanentes. 

Administrando Bancos de 

Dados 

https://www.ev.org.br/cursos/administran

do-bancos-de-dados 

 

Certificado de 15 horas pela Escola 

Virtual Bradesco. Qualquer pessoa pode 

realizar o curso. Inscrições permanentes. 

Introdução à Ciência de 

Dados 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-

media-duracao-online/introducao-ciencia-

de-dados 

 

Certificado de 60 horas pela FGV. 

Destinado aos profissionais da área de 

Tecnologia e Ciência de Dados e outros 

que desejam ampliar seus 

conhecimentos sobre assuntos 

relacionados ao tema do curso.Inscrições 

permanentes. 

Comunicação (pessoal 

e organizacional) 

Introdução à 

Comunicação 

Empresarial 

https://www.ev.org.br/cursos/introducao-

a-comunicacao-empresarial 

 

Certificado de 06 horas pela Escola 

Virtual Bradesco. Qualquer pessoa pode 

realizar o curso. Inscrições permanentes. 

Comunicação 

Empresarial 

https://www.ev.org.br/cursos/comunicaca

o-empresarial 

 

Certificado de 12 horas pela Escola 

Virtual Bradesco. Qualquer pessoa pode 

realizar o curso. Inscrições permanentes. 

Comunicação Escrita https://www.ev.org.br/cursos/comunicaca

o-escrita 

 

Certificado de 40 horas pela Escola 

Virtual Bradesco. Qualquer pessoa pode 

realizar o curso. Inscrições permanentes. 

 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
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Introdução à 

Comunicação 

Institucional 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-

media-duracao-online/introducao-

comunicacao-institucional 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. 

Destinado aos profissionais que desejam 

ampliar seus conhecimentos sobre 

assuntos relacionados ao tema do curso. 

Inscrições permanentes. 

Desenvolvimento de 

sistemas 

Projeto de Sistemas de 

TI 

https://www.ev.org.br/cursos/projetos-de-

sistemas-de-ti 

 

Certificado de 15 horas pela Escola 

Virtual Bradesco. Qualquer pessoa pode 

realizar o curso. Inscrições permanentes. 

Sistemas 

Operacionais - 

Conceitos Básicos 

https://www.ev.org.br/cursos/sistemas-

operacionais-conceitos-basicos 

 

Certificado de 05 horas pela Escola 

Virtual Bradesco. Qualquer pessoa pode 

realizar o curso. Inscrições permanentes. 

Ética no 

Desenvolvimento de 

Sistemas 

https://www.ev.org.br/cursos/etica-no-

desenvolvimento-de-sistemas 

 

Certificado de 08 horas pela Escola 

Virtual Bradesco. Qualquer pessoa pode 

realizar o curso. Inscrições permanentes. 

Diagramação e design 

gráfico Fundamentos 

do Design Gráfico 

https://www.ev.org.br/cursos/fundamento

s-do-design-grafico 

 

Certificado de 06 horas pela Escola 

Virtual Bradesco. Qualquer pessoa pode 

realizar o curso. Inscrições permanentes. 

Direito Tributário Direito Tributário https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-

media-duracao-online/direito-tributario-2 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. 

Destinado aos profissionais da área de 

Direito e outros que desejam ampliar 

seus conhecimentos sobre assuntos 

relacionados ao tema do curso. 

Inscrições permanentes. 

Excel Avançado Microsoft Excel 2016 - 

Avançado 

https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-

excel-2016-avancado 

 

Certificado de 30 horas pela Escola 

Virtual Bradesco. Qualquer pessoa pode 

realizar o curso. Inscrições permanentes. 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-comunicacao-institucional
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-comunicacao-institucional
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-comunicacao-institucional
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-comunicacao-institucional
https://www.ev.org.br/cursos/projetos-de-sistemas-de-ti
https://www.ev.org.br/cursos/projetos-de-sistemas-de-ti
https://www.ev.org.br/cursos/sistemas-operacionais-conceitos-basicos
https://www.ev.org.br/cursos/sistemas-operacionais-conceitos-basicos
https://www.ev.org.br/cursos/etica-no-desenvolvimento-de-sistemas
https://www.ev.org.br/cursos/etica-no-desenvolvimento-de-sistemas
https://www.ev.org.br/cursos/fundamentos-do-design-grafico
https://www.ev.org.br/cursos/fundamentos-do-design-grafico
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/direito-tributario-2
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/direito-tributario-2
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/direito-tributario-2
https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-excel-2016-avancado
https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-excel-2016-avancado


 

 

Fórmulas e Gráficos no 

Excel 

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

as-e-graficos-no-excel/ 

 

Certificado de 04 horas pelo SEST 

SENAT. Inscrições permanentes. 

Foco em resultados Gestão para Resultados https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gesta

o-para-resultados-2017/ 

 

Certificado de 30 horas pelo SEST 

SENAT. Inscrições permanentes. 

Formação para CIPA CIPA – Conceitos e 

Implantação 

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/cipa-

conceitos-e-implantacao/ 

 

Certificado de 30 horas pelo SEST 

SENAT. Inscrições permanentes. 

Gerenciamento e 

monitoramento de 

redes 

Introdução 

a Redes de 

Computadores 

https://www.ev.org.br/cursos/introducao-

a-redes-de-computadores 

 

Certificado de 15 horas pela Escola 

Virtual Bradesco. Qualquer pessoa pode 

realizar o curso. Inscrições permanentes. 

Gestão contábil  

Contabilidade 

Empresarial 

https://www.ev.org.br/cursos/contabilidad

e-empresarial 

 

Certificado de 18 horas pela Escola 

Virtual Bradesco. Qualquer pessoa pode 

realizar o curso. Inscrições permanentes. 

Gestão, fiscalização e 

legislação de licitação 

e contratos 

administrativos 

Negociação e Formação 

do Contrato 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-

media-duracao-online/negociacao-e-

formacao-do-contrato 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. 

Destinado aos profissionais da área de 

Direito e outros que desejam ampliar 

seus conhecimentos sobre assuntos 

relacionados ao tema do curso. 

Inscrições permanentes. 

Gestão de pessoas Introdução à Gestão de 

Recursos Humanos 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-

media-duracao-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. 

 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/formulas-e-graficos-no-excel/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/formulas-e-graficos-no-excel/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestao-para-resultados-2017/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestao-para-resultados-2017/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/cipa-conceitos-e-implantacao/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/cipa-conceitos-e-implantacao/
https://www.ev.org.br/cursos/introducao-a-redes-de-computadores
https://www.ev.org.br/cursos/introducao-a-redes-de-computadores
https://www.ev.org.br/cursos/contabilidade-empresarial
https://www.ev.org.br/cursos/contabilidade-empresarial
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/negociacao-e-formacao-do-contrato
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/negociacao-e-formacao-do-contrato
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/negociacao-e-formacao-do-contrato
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/negociacao-e-formacao-do-contrato
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-gestao-de-recursos-humanos
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-gestao-de-recursos-humanos
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-gestao-de-recursos-humanos
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-gestao-de-recursos-humanos


 

 

Administração de 

Pessoas 

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

stracao-de-pessoas/ 

 

Certificado de 40 horas pelo SEST 

SENAT. Inscrições permanentes. 

Fundamentos da 

Administração de 

Pessoal 

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

mentos-de-administracao-de-pessoal/ 

 

Certificado de 50 horas pelo SEST 

SENAT. Inscrições permanentes. 

Gestão de Pessoas https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gesta

o-de-pessoas/ 

 

Certificado de 20 horas pelo SEST 

SENAT. Inscrições permanentes. 

Gestão de projetos Introdução à Gestão de 

Projetos 

https://www.ev.org.br/cursos/introducao-

a-gestao-de-projetos 

 

Certificado de 10 horas pela Escola 

Virtual Bradesco. Qualquer pessoa pode 

realizar o curso. Inscrições permanentes.  

 

Planejamento do 

Gerenciamento e 

Identificação de Riscos 

em Projetos 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-

media-duracao-online/planejamento-do-

gerenciamento-e-identificacao-de-riscos-

em-projetos 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. 

Destinado aos profissionais da área de 

projetos e outros que desejam ampliar 

seus conhecimentos sobre assuntos 

relacionados ao tema do curso. 

Inscrições permanentes.  

 

Gestão de Projetos https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gesta

odeprojetos/ 

 

Certificado de 30 horas pelo SEST 

SENAT. Inscrições permanentes. 

Gestão de tecnologia 

da informação e 

comunicação 

Fundamentos de 

Governança de TI 

https://www.ev.org.br/cursos/fundamento

s-de-governanca-de-ti 

 

Certificado de 12 horas pela Escola 

Virtual Bradesco. Qualquer pessoa pode 

realizar o curso. Inscrições permanentes. 

 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/administracao-de-pessoas/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/administracao-de-pessoas/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/fundamentos-de-administracao-de-pessoal/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/fundamentos-de-administracao-de-pessoal/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestao-de-pessoas/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestao-de-pessoas/
https://www.ev.org.br/cursos/introducao-a-gestao-de-projetos
https://www.ev.org.br/cursos/introducao-a-gestao-de-projetos
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/planejamento-do-gerenciamento-e-identificacao-de-riscos-em-projetos
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/planejamento-do-gerenciamento-e-identificacao-de-riscos-em-projetos
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/planejamento-do-gerenciamento-e-identificacao-de-riscos-em-projetos
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/planejamento-do-gerenciamento-e-identificacao-de-riscos-em-projetos
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/planejamento-do-gerenciamento-e-identificacao-de-riscos-em-projetos
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestaodeprojetos/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestaodeprojetos/
https://www.ev.org.br/cursos/fundamentos-de-governanca-de-ti
https://www.ev.org.br/cursos/fundamentos-de-governanca-de-ti


 

 

Fundamentos da Gestão 

de TI 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-

media-duracao-online/fundamentos-da-

gestao-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. 

Gestão de Informações e 

Novas Tecnologias 

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

o-de-informacoes-e-novas-tecnologias/ 

 

Certificado de 30 horas pelo SEST 

SENAT. Inscrições permanentes. 

Gestão estratégica Estratégia de Negócios https://www.ev.org.br/cursos/estrategia-

de-negocios 

 

Certificado de 20 horas pela Escola 

Virtual Bradesco. Qualquer pessoa pode 

realizar o curso. Inscrições permanentes. 

BSC: Introdução à 

Criação e Execução da 

Estratégia 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-

media-duracao-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. 

 

Gestão Estratégica com 

Foco em Resultados 

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

o-estrategica-com-foco-em-resultados/ 

 

Certificado de 50 horas pelo SEST 

SENAT. Inscrições permanentes. 

Gestão financeira e 

orçamentária 

Cálculo Financeiro 

Básico para 

Administração Financeira 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-

media-duracao-online/calculo-financeiro-

basico-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. 

 

 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/fundamentos-da-gestao-de-ti-1
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/fundamentos-da-gestao-de-ti-1
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/fundamentos-da-gestao-de-ti-1
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/fundamentos-da-gestao-de-ti-1
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestao-de-informacoes-e-novas-tecnologias/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestao-de-informacoes-e-novas-tecnologias/
https://www.ev.org.br/cursos/estrategia-de-negocios
https://www.ev.org.br/cursos/estrategia-de-negocios
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/bsc-introducao-criacao-e-execucao-da-estrategia
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/bsc-introducao-criacao-e-execucao-da-estrategia
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/bsc-introducao-criacao-e-execucao-da-estrategia
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/bsc-introducao-criacao-e-execucao-da-estrategia
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestao-estrategica-com-foco-em-resultados/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestao-estrategica-com-foco-em-resultados/
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/calculo-financeiro-basico-para-administracao-financeira
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/calculo-financeiro-basico-para-administracao-financeira
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/calculo-financeiro-basico-para-administracao-financeira
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/calculo-financeiro-basico-para-administracao-financeira


 

 

Fundamentos de 

Administração Financeira 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-

media-duracao-online/fundamentos-de-

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. 

 

Introdução à Gestão 

Financeira Internacional 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-

media-duracao-online/introducao-gestao-

financeira-internacional 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. 

Destinado aos profissionais que desejam 

ampliar seus conhecimentos sobre 

assuntos relacionados ao tema do curso. 

Inscrições permanentes. 

 

Introdução à Gestão 

Financeira 

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

ucao-a-gestao-financeira/ 

 

Certificado de 30 horas pelo SEST 

SENAT. Inscrições permanentes. 

Inglês Língua Inglesa: Basic 

Review 

https://www.ev.org.br/cursos/lingua-

inglesa-basic-review 

 

Certificado de 03 horas pela Escola 

Virtual Bradesco. Qualquer pessoa pode 

realizar o curso. Inscrições permanentes. 

Inovação (criatividade) Inovação e Criatividade https://ead.sestsenat.org.br/cursos/inovac

ao-e-criatividade/ 

 

Certificado de 20 horas pelo SEST 

SENAT. Inscrições permanentes. 

Liderança 

Organizacional 

Introdução ao Tema da 

Liderança 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-

media-duracao-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. 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/fundamentos-de-administracao-financeira
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/fundamentos-de-administracao-financeira
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/fundamentos-de-administracao-financeira
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/fundamentos-de-administracao-financeira
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-gestao-financeira-internacional
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-gestao-financeira-internacional
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-gestao-financeira-internacional
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-gestao-financeira-internacional
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/introducao-a-gestao-financeira/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/introducao-a-gestao-financeira/
https://www.ev.org.br/cursos/lingua-inglesa-basic-review
https://www.ev.org.br/cursos/lingua-inglesa-basic-review
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/inovacao-e-criatividade/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/inovacao-e-criatividade/
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-ao-tema-da-lideranca
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-ao-tema-da-lideranca
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-ao-tema-da-lideranca
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-ao-tema-da-lideranca


 

 

Relação entre Coaching 

e Mentoring 

https://educacao-

executiva.fgv.br/cursos/online/curta-

media-duracao-online/coaching-e-

mentoring-1 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. 

Destinado aos profissionais da área de 

Liderança e Pessoas e outros 

profissionais que desejam ampliar seus 

conhecimentos sobre assuntos 

relacionados ao tema do curso. 

Inscrições permanentes. 

 

Desenvolvimento de 

Lideranças 

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

volvimento-de-liderancas/ 

 

Certificado de 30 horas pelo SEST 

SENAT. Inscrições permanentes. 

Liderança: O que Você 

Precisa Saber 

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

nca-o-que-voce-precisa-saber/ 

 

Certificado de 08 horas pelo SEST 

SENAT. Inscrições permanentes. 

Negociação e solução 

de conflitos 

Gestão de Conflitos https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gesta

o-de-conflitos/ 

 

Certificado de 40 horas pelo SEST 

SENAT. Inscrições permanentes. 

PowerPoint Avançado Microsoft PowerPoint 

2016 - Avançado 

https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-

powerpoint-2016-avancado 

 

Certificado de 08 horas pela Escola 

Virtual Bradesco. Qualquer pessoa pode 

realizar o curso. Inscrições permanentes. 

Prevenção contra 

incêndio 

Noções de Prevenção e 

Combate a Incêndios 

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

s-de-prevencao-e-combate-a-incendios/ 

 

Certificado de 20 horas pelo SEST 

SENAT. Inscrições permanentes. 

Primeiros socorros Noções de Primeiros 

Socorros 

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

s-de-primeiros-socorros/ 

 

Certificado de 20 horas pelo SEST 

SENAT. Inscrições permanentes. 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/coaching-e-mentoring-1
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/coaching-e-mentoring-1
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/coaching-e-mentoring-1
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/coaching-e-mentoring-1
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/desenvolvimento-de-liderancas/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/desenvolvimento-de-liderancas/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/lideranca-o-que-voce-precisa-saber/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/lideranca-o-que-voce-precisa-saber/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestao-de-conflitos/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestao-de-conflitos/
https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-powerpoint-2016-avancado
https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-powerpoint-2016-avancado
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/nocoes-de-prevencao-e-combate-a-incendios/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/nocoes-de-prevencao-e-combate-a-incendios/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/nocoes-de-primeiros-socorros/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/nocoes-de-primeiros-socorros/


 

 

Qualidade de vida no 

trabalho 

Qualidade de Vida no 

Trabalho 

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

ade-de-vida-no-trabalho/ 

 

Certificado de 20 horas pelo SEST 

SENAT. Inscrições permanentes. 

Redação de 

documentos oficiais 

Documentação Oficial 

sem Complicação 

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

mentacao-oficial-sem-complicacao/ 

 

Certificado de 08 horas pelo SEST 

SENAT. Inscrições permanentes. 

Redação Técnica https://ead.sestsenat.org.br/cursos/redac

ao-tecnica/ 

 

Certificado de 60 horas pelo SEST 

SENAT. Inscrições permanentes. 

Relacionamento 

interpessoal 

Ética e Relacionamento 

no Trabalho 

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/etica-

e-relacionamento-no-trabalho/ 

 

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-duracao-online/protecao-de-dados 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. 

Destinado aos profissionais da área de 

Direito e outros 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-duracao-online/seguranca-digital 

 

Certificado de 05 horas pela FGV. 

Destinado aos profissionais da área de 

Direito e outros que desejam ter noções 

iniciais sobre os assuntos relacionados 

ao tema do curso. Inscrições 

permanentes. 

 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/qualidade-de-vida-no-trabalho/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/qualidade-de-vida-no-trabalho/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/documentacao-oficial-sem-complicacao/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/documentacao-oficial-sem-complicacao/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/redacao-tecnica/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/redacao-tecnica/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/etica-e-relacionamento-no-trabalho/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/etica-e-relacionamento-no-trabalho/
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/protecao-de-dados
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/protecao-de-dados
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/protecao-de-dados
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/seguranca-digital
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/seguranca-digital
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/seguranca-digital


 

 

Sistema eSocial eSocial: O que é e como 

utilizá-lo? 

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

l/ 

 

Certificado de 08 horas pelo SEST 

SENAT. Inscrições permanentes. 

Técnicas de 

apresentação 

Como Falar Bem em 

Público 

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/como-

falar-bem-em-publico/ 

 

Certificado de 20 horas pelo SEST 

SENAT. Inscrições permanentes. 

Oratória https://ead.sestsenat.org.br/cursos/oratori

a/ 

 

Certificado de 20 horas pelo SEST 

SENAT. Inscrições permanentes. 

Microsoft Word 2016 - 

Avançado 

Microsoft Word 2016 - 

Avançado 

https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-

word-2016-avancado 

 

Certificado de 08 horas pela Escola 

Virtual Bradesco. Qualquer pessoa pode 

realizar o curso. Inscrições permanentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/esocial/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/esocial/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/como-falar-bem-em-publico/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/como-falar-bem-em-publico/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/oratoria/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/oratoria/
https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-word-2016-avancado
https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-word-2016-avancado


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

Lei de Acesso 

àInformação – 

LAI 

Lei de Acesso à 

Informação 

https://saberes.senado.leg.br/course/ind

ex.php?categoryid=233 

 

Certificado de 12horas pelo Senado Federal. 

Inscrições permanentes. 

Acesso à Informação https://www.escolavirtual.gov.br/curso/7

6 

 

Certificado de 20horas pela ENAP. Destinado 

aos servidores e empregados públicos que 

tenham atuação no âmbito do Poder Executivo 

federal e desenvolvam 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/catalog

o-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, porém, o 

curso é autoinstrucional e o interessado pode 

se inscrever e cursar a qualquer momento. 

 

Administração do tempo  https://educacaoadistancia.camara.leg.

br/site/para-cidadaos/ 

Certificado de 05 horas pelaCâmara dos 

Deputados. Destinado ao público em geral. 

Inscrições permanentes. 

 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=233
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=233
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/76
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/76
https://www.tce.es.gov.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=687
https://www.tce.es.gov.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=687
https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/para-cidadaos/
https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/para-cidadaos/


 

 

Alterações 

promovidas 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/Pr

eMatricula/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:  

07/01/2020 a 10/11/2020. 

Alterações da LINDB – 

Lei de Introdução às 

Normas de Direito 

Brasileiro 

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

ne-alteracoes-da-lindb-lei-de-

introducao-as-normas-de-direito-

brasileiro-curso-online/318562/area/59 

Certificado de 04 horas pelo TCE-PR. 

Destinado aos profissionais do Direito. 

Inscrições permanentes. 

Análise 

Econômica 

Introdução ao Estudo da 

Economia do Setor 

Público 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1

14 

 

Certificado de 30horas pela ENAP. Destinado 

a pessoas que tenham interesse no estudo da 

economia do setor público. Inscrições 

permanentes. 

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. Observação: o curso consta 

com data de realização já vencida, porém, o 

curso é autoinstrucional e o interessado pode 

se inscrever e cursar a qualquer momento. 

Análise 

Estatística 

Estatística https://www.escolavirtual.gov.br/curso/9

6 

 

Certificado de 20horas pela ENAP. Destinado 

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 permanentes. 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

http://www.tce.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/286
http://www.tce.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/286
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-alteracoes-da-lindb-lei-de-introducao-as-normas-de-direito-brasileiro-curso-online/318562/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-alteracoes-da-lindb-lei-de-introducao-as-normas-de-direito-brasileiro-curso-online/318562/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-alteracoes-da-lindb-lei-de-introducao-as-normas-de-direito-brasileiro-curso-online/318562/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-alteracoes-da-lindb-lei-de-introducao-as-normas-de-direito-brasileiro-curso-online/318562/area/59
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/114
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/114
https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=675
https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=675
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/96
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/96


 

 

Atendimento ao 

Público 

Atendimento ao Público  https://educacaoadistancia.camara.leg.

br/site/para-cidadaos/ 

Certificado de 05 horas pelaCâmara dos 

Deputados. Destinado ao público em geral. 

Inscrições permanentes. 

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. Observação: o curso consta 

com data de realização já vencida, porém, o 

curso é autoinstrucional, e o interessado pode 

se inscrever e cursar a qualquer momento. 

 

Excelência no 

Atendimento 

https://saberes.senado.leg.br/course/ind

ex.php?categoryid=233 

Certificado de 20 horas pelo Senado Federal. 

Inscrições permanentes. 

 

Qualidade no 

Atendimento ao Público  

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

ne-qualidade-no-atendimento-ao-

publico-curso-online/308033/area/59 

Certificado de 02 horas pelo TCE-

PR.Destinado à sociedade civil e servidores 

públicos em geral. Inscrições permanentes. 

 

Auditoria 

Financeira 

Normas Internacionais de 

Auditoria Financeira – 

NIA 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2

09 

 

Certificado de 40horas pela ENAP. Destinado 

aos auditores dos Tribunais de Contas da 

União (TCU), dos Estados (TCEs), do Distrito 

Federal (TC-DF) e dos Municípios (TCMs) e 

auditores que atuam em entidades privadas, 

além de servir de importante material de 

estudo para acadêmicos e demais pessoas 

interessadas. Inscrições permanentes. 

  

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/para-cidadaos/
https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/para-cidadaos/
https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=658
https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=658
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=233
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=233
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-qualidade-no-atendimento-ao-publico-curso-online/308033/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-qualidade-no-atendimento-ao-publico-curso-online/308033/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-qualidade-no-atendimento-ao-publico-curso-online/308033/area/59
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/209
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/209


 

 

Auditoria: 

Normas, 

Procedimentos, 

Planejamentos e 

Técnicas 

Elaboração de Relatórios 

de Auditoria 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3

14 

Certificado de 30 horas pelo ENAP. Destinado 

aos auditores da Controladoria-Geral da União 

(lotados no Órgão Central, em Brasília, e nos 

estados) e à sociedade em geral. Inscrições 

permanentes. 

 

Técnicas de Auditoria 

Interna Governamental  

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3

12 

Certificado de 40 horas pelo ENAP. Destinado 

aos agentes públicos que atuam na atividade 

de auditoria interna governamental, além da 

sociedade em geral. Inscrições permanentes. 

 

Auditoria Baseada em 

Risco – Etapa I e II – 

Parte Teórica  

https://contas.tcu.gov.br/ead/course/ind

ex.php?categoryid=8 

Certificado de 50 horas pelo TCU. Destinado 
aos servidores da administração pública das 
três esferas de governo, que exerçam 
atividades de auditoria governamental, no 
âmbito do controle interno ou externo ou de 
auditoria interna. Inscrições permanentes. 
 

Banco de Dados Banco de Dados 1: 

Fundamentos 

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.p

hp?categoryid=79 

 

Certificado de 20 horas pelo Instituto Federal 

do Rio Grande do Sul. Destinado aos 

profissionais de Tecnologia da Informação. 

Inscrições até 31/12/2020. 

 

Cerimonial Cerimonial no Ambiente 

Legislativo 

https://saberes.senado.leg.br/course/ind

ex.php?categoryid=233 

Certificado de 40horas pelo Senado Federal. 

Inscrições permanentes. 

 

 

 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/314
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/314
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/312
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/312
https://contas.tcu.gov.br/ead/course/index.php?categoryid=8
https://contas.tcu.gov.br/ead/course/index.php?categoryid=8
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=79
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=79
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=233
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=233


 

 

Cerimonial e Protocolo https://educacaoadistancia.camara.leg.

br/site/para-cidadaos/ 

Certificado de 10 horas pelaCâmara do 

Deputados. Destinado ao público em geral. 

Inscrições permanentes. 

 

Contabilidade 

Aplicada ao Setor 

Público 

Principais Aspectos das 

Mudanças da 

Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público 

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

ursosecg/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. 

 

Contabilidade Pública https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.p

hp?categoryid=151 

 

Certificado de 40 horas pelo Instituto Federal 

do Rio Grande do Sul. Destinado aos 

ingressantes no serviço público. Inscrições até 

31/12/2020. 

 

Contabilidade 

com Foco na 

Gestão do Patrimônio 

Público 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3

42 

 

Certificado de 21 horas pela ENAP. Destinado 

aos profissionais que trabalham com a gestão 

do patrimônio público das entidades 

governamentais. Inscrições permanentes. 

 

COSO Gestão de Riscos em 

Processos de Trabalho 

(segundo o Coso) 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3

00 

 

 

Certificado de 20horas pela ENAP. Destinado 

aos agentes públicos, principalmente os que 

atuam na Receita Federal, e interessados no 

tema. Inscrições permanentes. 

 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/para-cidadaos/
https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/para-cidadaos/
https://www.tce.rj.gov.br/web/ecg/ead/cursosecg/programacao
https://www.tce.rj.gov.br/web/ecg/ead/cursosecg/programacao
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=151
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=151
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/342
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/342
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/300
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/300


 

 

Direito 

Administrativo 

Direito Administrativo 

para Gerentes do Setor 

Público 

https://saberes.senado.leg.br/course/ind

ex.php?categoryid=233 

Certificado de 35horas pelo Senado Federal. 

Inscrições permanentes. 

Noções de Direito 

Administrativo – O que é 

Direito Administrativo? 

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

ne-nocoes-de-direito-administrativo-o-

que-e-direito-administrativo-curso-

online/329661/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. 

 

Direito Administrativo https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.p

hp?categoryid=151 

 

Certificado de 40 horas pelo Instituto Federal 

do Rio Grande do Sul. Destinado aos 

ingressantes no serviço público. Inscrições até 

31/12/2020. 

 

Noções Básicas de 

Direito Administrativo 

https://eskadauema.com/course/view.ph

p?id=19 

 

Certificado de 20 horas pela Universidade 

Estadual do Maranhão. Destinado aos 

profissionais do setor público e comunidade 

em geral. Inscrições permanentes.  

 

Noções de Direito 

Administrativo – O que é 

Regime Jurídico de 

Direito Administrativo? 

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

ne-nocoes-de-direito-administrativo-o-

que-e-regime-juridico-de-direito-adm-

curso-online/329679/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. 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=233
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=233
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-o-que-e-direito-administrativo-curso-online/329661/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-o-que-e-direito-administrativo-curso-online/329661/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-o-que-e-direito-administrativo-curso-online/329661/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-o-que-e-direito-administrativo-curso-online/329661/area/59
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=151
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=151
https://eskadauema.com/course/view.php?id=19
https://eskadauema.com/course/view.php?id=19
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-o-que-e-regime-juridico-de-direito-adm-curso-online/329679/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-o-que-e-regime-juridico-de-direito-adm-curso-online/329679/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-o-que-e-regime-juridico-de-direito-adm-curso-online/329679/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-o-que-e-regime-juridico-de-direito-adm-curso-online/329679/area/59


 

 

Noções de Direito 

Administrativo – 

Princípios de Direito 

Administrativo 

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

ne-nocoes-de-direito-administrativo-

principios-de-direito-administrativo-

curso-online/329695/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. 

Noções de Direito 

Administrativo – Atos 

Administrativos  

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

ne-nocoes-de-direito-administrativo-

atos-administrativos-curso-

online/329712/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. 

Noções de Direito 

Administrativo – 

Organização do Estado 

Brasileiro 

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

ne-nocoes-de-direito-administrativo-

organizacao-do-estado-brasileiro-curso-

online/329724/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. 

 

Noções de 

Direito 

Administrativo – Tipos de 

Atividades 

Administrativas  

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

ne-nocoes-de-direito-administrativo-

tipos-de-atividade-administrativa-curso-

online/331158/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. 

 

 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-principios-de-direito-administrativo-curso-online/329695/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-principios-de-direito-administrativo-curso-online/329695/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-principios-de-direito-administrativo-curso-online/329695/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-principios-de-direito-administrativo-curso-online/329695/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-atos-administrativos-curso-online/329712/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-atos-administrativos-curso-online/329712/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-atos-administrativos-curso-online/329712/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-atos-administrativos-curso-online/329712/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-organizacao-do-estado-brasileiro-curso-online/329724/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-organizacao-do-estado-brasileiro-curso-online/329724/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-organizacao-do-estado-brasileiro-curso-online/329724/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-organizacao-do-estado-brasileiro-curso-online/329724/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-tipos-de-atividade-administrativa-curso-online/331158/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-tipos-de-atividade-administrativa-curso-online/331158/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-tipos-de-atividade-administrativa-curso-online/331158/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-tipos-de-atividade-administrativa-curso-online/331158/area/59


 

 

Noções de 

Direito 

Administrativo – 

Servidores Públicos  

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

ne-nocoes-de-direito-administrativo-

servidores-publicos-curso-

online/331288/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. 

 

Noções de 

Direito 

Administrativo – 

Controle Interno  

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

ne-nocoes-de-direito-administrativo-

controle-interno-curso-

online/331354/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. 

 

Noções de 

Direito 

Administrativo – 

Controle Externo  

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

ne-nocoes-de-direito-administrativo-

controle-externo-curso-

online/331613/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. 

Direito 

Constitucional 

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. Observação: o curso consta 

com data de realização já vencida, porém, o 

curso é autoinstrucional e o interessado pode 

se inscrever e cursar a qualquer momento. 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-servidores-publicos-curso-online/331288/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-servidores-publicos-curso-online/331288/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-servidores-publicos-curso-online/331288/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-servidores-publicos-curso-online/331288/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-controle-interno-curso-online/331354/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-controle-interno-curso-online/331354/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-controle-interno-curso-online/331354/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-controle-interno-curso-online/331354/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-controle-externo-curso-online/331613/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-controle-externo-curso-online/331613/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-controle-externo-curso-online/331613/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-nocoes-de-direito-administrativo-controle-externo-curso-online/331613/area/59
https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=670
https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=670


 

 

Introdução ao Direito 

Constitucional 

https://saberes.senado.leg.br/course/ind

ex.php?categoryid=233 

 

Certificado de 40horas pelo Senado Federal. 

Inscrições permanentes. 

Educação 

Corporativa 

Fundamentos e 

Metodologia da Educação 

Corporativa 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2

71 

Certificado de 40horas pela ENAP. Destinado 

aos servidores públicos que almejam adquirir 

competências necessárias para a prática da 

educação corporativa. Inscrições 

permanentes. 

 

Excel Avançado 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. Observação: o curso consta 

com data de realização já vencida, porém, o 

curso é autoinstrucional e o interessado pode 

se inscrever e cursar a qualquer momento. 

 

Fiscalização de 

Atos de pessoal 

Atos de Pessoal: Teoria e 

Prática - Módulo 

Admissão 

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

ne-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 permanentes. 

 

Fiscalização de 

Obras 

Fiscalização de Projetos 

e Obras de Engenharia 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2

15 

 

Certificado de 40horas 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.  

 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=233
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=233
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/271
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/271
https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=674
https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=674
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-atos-de-pessoal-teoria-e-pratica-modulo-admissao-curso-online/307860/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-atos-de-pessoal-teoria-e-pratica-modulo-admissao-curso-online/307860/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-atos-de-pessoal-teoria-e-pratica-modulo-admissao-curso-online/307860/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-atos-de-pessoal-teoria-e-pratica-modulo-admissao-curso-online/307860/area/59
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/215
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/215


 

 

Folha de 

pagamento 

Siape Folha https://www.escolavirtual.gov.br/curso/8

6 

 

Certificado de 40horas pela ENAP. Destinado 

ao público em geral. Inscrições permanentes. 

Auditoria 

em Folha de 

Pagamento  

https://moodle.tce.pe.gov.br/ava-

escola/pag/auditoria.html 

 

Certificado de 20 horas pelo TCE-PE. 

Destinado aos servidores do TCE-PE em 

geral,setor(es) específico(s) do TCE-PE, 

público externo e interno. Inscrições 

permanentes. 

 

Formação de 

Facilitadores/Instr

utores 

Formação de 

Facilitadores de 

Aprendizagem 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1

41 

 

Certificado de 40horas pela ENAP. Destinado 

ao público em geral. Inscrições permanentes. 

 

 

Gestão, 

Fiscalização e 

Legislação de 

Licitação e 

Contratos 

Administrativos 

GFCA: 

Responsabilização do 

Gestor/Fiscal do Contrato  

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

ne-gfca-responsabilizacao-do-gestor-

fiscal-do-contrato-curso-

online/328959/area/59 

Certificado de 01hora 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.  

 

Termo de Referência e 

Projeto Básico nas 

Licitações 

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

ne-termo-de-referencia-e-projeto-

basico-nas-licitacoes-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.   

 

 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/86
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/86
https://moodle.tce.pe.gov.br/ava-escola/pag/auditoria.html
https://moodle.tce.pe.gov.br/ava-escola/pag/auditoria.html
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/141
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/141
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-responsabilizacao-do-gestor-fiscal-do-contrato-curso-online/328959/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-responsabilizacao-do-gestor-fiscal-do-contrato-curso-online/328959/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-responsabilizacao-do-gestor-fiscal-do-contrato-curso-online/328959/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-responsabilizacao-do-gestor-fiscal-do-contrato-curso-online/328959/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-termo-de-referencia-e-projeto-basico-nas-licitacoes-curso-online/319969/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-termo-de-referencia-e-projeto-basico-nas-licitacoes-curso-online/319969/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-termo-de-referencia-e-projeto-basico-nas-licitacoes-curso-online/319969/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-termo-de-referencia-e-projeto-basico-nas-licitacoes-curso-online/319969/area/59


 

 

Gestão e Fiscalização de 

Contratos  

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

ne-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-

curso-online/307950/area/59 

Certificado de 08 horas pelo TCE-PR. 

Destinado aos funcionários públicos 

envolvidos na gestão e fiscalização de 

contratos públicos.Inscrições permanentes.   

Fraude em Licitações  https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/onli

ne-fraude-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 permanentes.   

GFCA: Como Planejar 

Contratações? 

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

ne-gfca-como-planejar-contratacoes-

curso-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.   

Cláusulas Necessárias 

para o Contrato 

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

ne-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 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/onli

ne-gfca-garantias-no-contrato-

administrativo-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.   

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-curso-online/307950/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-curso-online/307950/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-curso-online/307950/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-fraude-em-licitacoes-curso-online/307951/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-fraude-em-licitacoes-curso-online/307951/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-fraude-em-licitacoes-curso-online/307951/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-como-planejar-contratacoes-curso-online/327458/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-como-planejar-contratacoes-curso-online/327458/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-como-planejar-contratacoes-curso-online/327458/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-clausulas-necessarias-para-o-contrato-curso-online/327549/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-clausulas-necessarias-para-o-contrato-curso-online/327549/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-clausulas-necessarias-para-o-contrato-curso-online/327549/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-garantias-no-contrato-administrativo-curso-online/327732/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-garantias-no-contrato-administrativo-curso-online/327732/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-garantias-no-contrato-administrativo-curso-online/327732/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-garantias-no-contrato-administrativo-curso-online/327732/area/59


 

 

GFCA: Tipos dos 

Serviços nos Contratos  

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

ne-gfca-tipos-dos-servicos-nos-

contratos-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.   

 

GFA: Subcontratações https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/onli

ne-gfca-subcontratacoes-curso-

online/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/onli

ne-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 cidadãos em geral com 

atividades relacionadas, direta ou 

indiretamente, ao setor público. Inscrições 

permanentes. 

GFCA: Alterações 

contratuais 

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

ne-gfca-alteracoes-contratuais-curso-

online/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. 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-tipos-dos-servicos-nos-contratos-curso-online/327825/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-tipos-dos-servicos-nos-contratos-curso-online/327825/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-tipos-dos-servicos-nos-contratos-curso-online/327825/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-subcontratacoes-curso-online/327869/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-subcontratacoes-curso-online/327869/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-subcontratacoes-curso-online/327869/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-duracao-dos-contratos-administrativos-curso-online/327916/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-duracao-dos-contratos-administrativos-curso-online/327916/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-duracao-dos-contratos-administrativos-curso-online/327916/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-duracao-dos-contratos-administrativos-curso-online/327916/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-alteracoes-contratuais-curso-online/327944/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-alteracoes-contratuais-curso-online/327944/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-alteracoes-contratuais-curso-online/327944/area/59


 

 

GFCA: Atores Contratuais  https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/onli

ne-gfca-atores-contratuais-curso-

online/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 

Administração Pública 

nos Contratos 

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

ne-gfca-prerrogativas-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 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/onli

ne-gfca-equilibrio-economico-financeiro-

nos-contratos-curso-

online/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. 

GFCA: Execução 

Contratual 

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

ne-gfca-execucao-contratual-curso-

online/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. 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-atores-contratuais-curso-online/327965/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-atores-contratuais-curso-online/327965/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-atores-contratuais-curso-online/327965/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-prerrogativas-da-administracao-publica-nos-contratos-curso-online/327994/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-prerrogativas-da-administracao-publica-nos-contratos-curso-online/327994/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-prerrogativas-da-administracao-publica-nos-contratos-curso-online/327994/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-prerrogativas-da-administracao-publica-nos-contratos-curso-online/327994/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-equilibrio-economico-financeiro-nos-contratos-curso-online/328035/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-equilibrio-economico-financeiro-nos-contratos-curso-online/328035/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-equilibrio-economico-financeiro-nos-contratos-curso-online/328035/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-equilibrio-economico-financeiro-nos-contratos-curso-online/328035/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-execucao-contratual-curso-online/328059/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-execucao-contratual-curso-online/328059/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-execucao-contratual-curso-online/328059/area/59


 

 

GFCA: Procedimento 

Administrativo pelo 

Descumprimento 

Contratual 

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

ne-gfca-procedimento-administrativo-

pelo-descumprimento-contratual-curso-

online/328359/area/59 

 

Certificado de 01hora 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: Penalidades 

Aplicáveis ao Contratado 

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

ne-gfca-penalidades-aplicaveis-ao-

contratado-curso-online/328534/area/59 

 

Certificado de 01hora 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: Rescisão 

Contratual 

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

ne-gfca-rescisao-contratual-curso-

online/328739/area/59 

Certificado de 01hora 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.   

Noções Introdutórias de 

Licitação e Contratos 

Administrativos 

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

ursosecg/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. 

 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-procedimento-administrativo-pelo-descumprimento-contratual-curso-online/328359/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-procedimento-administrativo-pelo-descumprimento-contratual-curso-online/328359/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-procedimento-administrativo-pelo-descumprimento-contratual-curso-online/328359/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-procedimento-administrativo-pelo-descumprimento-contratual-curso-online/328359/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-penalidades-aplicaveis-ao-contratado-curso-online/328534/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-penalidades-aplicaveis-ao-contratado-curso-online/328534/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-penalidades-aplicaveis-ao-contratado-curso-online/328534/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-rescisao-contratual-curso-online/328739/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-rescisao-contratual-curso-online/328739/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gfca-rescisao-contratual-curso-online/328739/area/59
https://www.tce.rj.gov.br/web/ecg/ead/cursosecg/programacao
https://www.tce.rj.gov.br/web/ecg/ead/cursosecg/programacao


 

 

Licitações e Contratos  https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/enrol/in

dex.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. 

 

 

Curso Básico de 

Licitações - Enfrentando 

(e Vencendo) Tabus 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1

86 

 

Certificado de 60horas pela ENAP. Destinado 

para quem pretende ou acabou de ingressar 

na área de compras públicas ou mesmo para 

quem já atua nesta área – como pregoeiro. 

Inscrições permanentes. 

 

 

Noções Introdutórias de 

Licitação e Contratos 

Administrativos 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1

36 

 

Certificado de 30horas pela ENAP. Destinado 

aos servidores que tenham interesse em 

licitações e contratos administrativos. 

Inscrições permanentes. 

 

 

Prevenção e Detecção de 

Cartéis em Licitações 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1

52 

 

Certificado de 30horas pela ENAP. Destinado 

a pessoas que atuem como pregoeiros ou 

participem de comissões de licitação na 

administração pública. Inscrições 

permanentes. 

 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/enrol/index.php?id=307
https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/enrol/index.php?id=307
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/186
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/186
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/136
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/136
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/152
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/152


 

 

Licitações nas Leis nº 

8.666/1993 e 

10.520/2002 

http://www.tce.ms.gov.br/escoex/sge/Pr

eMatricula/Criar/290 

Certificado de 30 horas pelo TCE-MS. 

Destinado aos servidores do TCE-MS, 

jurisdicionados 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/Pr

eMatricula/Criar/288 

Certificado de 30 horas pelo TCE-MS. 

Destinado aos servidores do TCE-MS, 

jurisdicionados e demais interessados no 

tema. Período de inscrição: 07/01/2020 a 

09/11/2020. Período de realização: 07/01/2020 

a 10/11/2020. 

 

Contratos  https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.p

hp?categoryid=151 

 

Certificado de 20 horas pelo Instituto Federal 

do Rio Grande do Sul. Destinado aos 

interessados em começar a aprender sobre 

contratos. Inscrições até 31/12/2020. 

 

Primeiros Passos em 

Licitações: Entendendo 

Licitações 

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

ne-primeiros-passos-em-licitacoes-

entendendo-licitacoes-curso-

online/329725/area/59 

 

Certificado de 03 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. 

 

 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

http://www.tce.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/290
http://www.tce.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/290
http://www.tce.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/288
http://www.tce.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/288
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=151
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=151
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-entendendo-licitacoes-curso-online/329725/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-entendendo-licitacoes-curso-online/329725/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-entendendo-licitacoes-curso-online/329725/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-entendendo-licitacoes-curso-online/329725/area/59


 

 

Primeiros Passos em 

Licitações: Formas de 

Licitação 

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

ne-primeiros-passos-em-licitacoes-

formas-de-licitacao-curso-

online/331004/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. 

 

Obras 

Públicas – 

Aspecto da 

Licitação e Execução  

http://siged.ipc.tce.ce.gov.br/evento/pre

vistos/ 

Certificado de 20 horas pelo TCE-CE. 

Destinado aos servidores TCE-CE, 

jurisdicionados e sociedade. Período de 

inscrição: 08/10/2020 a 11/11/2020. Período 

de realização: 16/11/2020 a 14/12/2020. 

 

 

Primeiros 

Passos em 

Licitações: 

Dispensa/Inexigibilidade 

de Licitação  

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

ne-primeiros-passos-em-licitacoes-

dispensa-inexigibilidade-de-licitacao-

curso-online/331256/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. 

 

 

Primeiros 

Passos em 

Licitações: Habilitação em 

Licitações  

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

ne-primeiros-passos-em-licitacoes-

habilitacao-em-licitacoes-curso-

online/331531/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. 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-formas-de-licitacao-curso-online/331004/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-formas-de-licitacao-curso-online/331004/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-formas-de-licitacao-curso-online/331004/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-formas-de-licitacao-curso-online/331004/area/59
http://siged.ipc.tce.ce.gov.br/evento/previstos/
http://siged.ipc.tce.ce.gov.br/evento/previstos/
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-dispensa-inexigibilidade-de-licitacao-curso-online/331256/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-dispensa-inexigibilidade-de-licitacao-curso-online/331256/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-dispensa-inexigibilidade-de-licitacao-curso-online/331256/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-dispensa-inexigibilidade-de-licitacao-curso-online/331256/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-habilitacao-em-licitacoes-curso-online/331531/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-habilitacao-em-licitacoes-curso-online/331531/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-habilitacao-em-licitacoes-curso-online/331531/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-habilitacao-em-licitacoes-curso-online/331531/area/59


 

 

 

Primeiros 

Passos em 

Licitações: 

Convocação de 

Interessados  

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

ne-primeiros-passos-em-licitacoes-

convocacao-de-interessados-curso-

online/331378/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. 

 

 

Primeiros 

Passos em 

Licitações: Registros 

Cadastrais na Lei nº 

8.666/1993 

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

ne-primeiros-passos-em-licitacoes-

registros-cadastrais-na-lei-n%C2%BA-

8666-93-curso-online/331715/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. 

 

Gestão de 

Pessoas 

Desenvolvimento de 

Equipes 

https://saberes.senado.leg.br/course/ind

ex.php?categoryid=233 

 

Certificado de 10horas pelo Senado Federal. 

Inscrições permanentes. 

Gestão com Pessoas https://eskadauema.com/course/view.ph

p?id=13 

 

Certificado de 60 horas pela Universidade 

Estadual do Maranhão. Destinado aos 

profissionais do setor público e comunidade 

em geral. Inscrições permanentes. 

Gestão de 

Processos 

Introdução à Gestão de 

Processos 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1

06 

 

Certificado de 20horas pela ENAP. Destinado 

aos agentes públicos que atuem em equipes 

de monitoramento de estratégias ou em 

programas de gestão da qualidade. Inscrições 

permanentes. 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-convocacao-de-interessados-curso-online/331378/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-convocacao-de-interessados-curso-online/331378/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-convocacao-de-interessados-curso-online/331378/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-convocacao-de-interessados-curso-online/331378/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-registros-cadastrais-na-lei-n%C2%BA-8666-93-curso-online/331715/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-registros-cadastrais-na-lei-n%C2%BA-8666-93-curso-online/331715/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-registros-cadastrais-na-lei-n%C2%BA-8666-93-curso-online/331715/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-primeiros-passos-em-licitacoes-registros-cadastrais-na-lei-n%C2%BA-8666-93-curso-online/331715/area/59
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=233
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=233
https://eskadauema.com/course/view.php?id=13
https://eskadauema.com/course/view.php?id=13
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/106
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/106


 

 

Gestão de Processos  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. Observação: o curso consta 

com data de realização já vencida, porém, o 

curso é autoinstrucional e o interessado pode 

se inscrever e cursar a qualquer momento. 

Gestão de 

Projetos 

Gestão de Projetos  https://educacaoadistancia.camara.leg.

br/site/para-cidadaos/ 

Certificado de 10 horas pelaCâmara dos 

Deputados. Destinado ao público em geral. 

Inscrições permanentes. 

Introdução à Gestão de 

Projetos 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1

04 

 

Certificado de 20horas 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. 

Gestão de Projetos 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. Observação: o curso consta 

com data de realização já vencida, porém, o 

curso é autoinstrucional e o interessado pode 

se inscrever e cursar a qualquer momento. 

 

Projetos: Elaboração e 

Gestão 

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.p

hp?categoryid=151 

 

Certificado de 60 horas pelo Instituto Federal 

do Rio Grande do Sul. Destinado aos 

estudantes e graduados em todas as áreas. 

Inscrições até 31/12/2020. 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=668
https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=668
https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/para-cidadaos/
https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/para-cidadaos/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/104
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/104
https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=671
https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=671
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=151
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=151


 

 

Gestão de Riscos Curso Básico de Gestão 

de Riscos Corporativos 

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

ex.php?categoryid=15 

 

Certificado de 20horas pela Universidade 

Federal de São Carlos. Destinado aos 

servidores públicos e demais interessados na 

temática de gestão de riscos corporativos. 

Inscrições permanentes. 

Gestão de 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação 

Gestão e Contratação em 

Tecnologia da Informação  

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

ne-gestao-e-contratacao-em-tecnologia-

da-informacao-curso-

online/310577/area/59 

Certificado de 09 horas pelo TCE-PR. 

Destinado aos profissionais que ainda não têm 

familiaridade com o tema ou que o conhecem 

parcialmente. Particularmente indicado aos 

gestores, compradores, analistas de TI, 

advogados, contadores, conselheiros 

municipais, observatórios sociais, estudantes e 

o público em geral.Inscrições permanentes.   

 

Gestão 

Documental 

Gestão da Informação e 

Documentação - 

Conceitos Básicos em 

Gestão Documental 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/7

3 

 

Certificado de 20horas pela ENAP. Destinado 

aos servidores que tenham vínculo com a 

administração pública de todas as esferas de 

governo e atuem em procedimentos 

arquivísticos. Inscrições permanentes. 

Procedimentos para um 

Fluxo Documental que 

atenda a Gestão de 

Documentos Públicos 

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

ex.php?categoryid=15 

 

Certificado de 30 horas pela Universidade 

Federal de São Carlos. Destinado ao público 

em geral. Inscrições permanentes. 

Gestão 

Estratégica 

Gestão Estratégica de 

Pessoas e Planos de 

Carreira 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/7

8 

 

Certificado de 20horas pela ENAP. Destinado 

ao público em geral. Inscrições permanentes. 

 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://cursos.poca.ufscar.br/course/index.php?categoryid=15
https://cursos.poca.ufscar.br/course/index.php?categoryid=15
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gestao-e-contratacao-em-tecnologia-da-informacao-curso-online/310577/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gestao-e-contratacao-em-tecnologia-da-informacao-curso-online/310577/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gestao-e-contratacao-em-tecnologia-da-informacao-curso-online/310577/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-gestao-e-contratacao-em-tecnologia-da-informacao-curso-online/310577/area/59
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/73
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/73
https://cursos.poca.ufscar.br/course/index.php?categoryid=15
https://cursos.poca.ufscar.br/course/index.php?categoryid=15
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/78
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/78


 

 

Gestão Estratégica com 

Foco na Administração 

Pública 

https://saberes.senado.leg.br/course/ind

ex.php?categoryid=233 

Certificado de 40horas pelo Senado Federal. 

Inscrições permanentes. 

Gestão 

Financeira e 

Orçamentária 

Gestão Orçamentária e 

Financeira 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2

57 

 

Certificado de 20horas pelo TCU. Destinado 

aos servidores da administração pública nas 

esferas federal, estadual e municipal e seus 

órgãos ou entidades. Inscrições permanentes. 

 

Programação e Gestão 

Orçamentária e 

Financeira 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. Observação: o curso consta 

com data de realização já vencida, porém, o 

curso é autoinstrucional e o interessado pode 

se inscrever e cursar a qualquer momento. 

 

Elaboração e Avaliação 

do PPA: Bases 

Conceituais 

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

ursosecg/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. 

Gestão por 

Competências 

Gestão por Competências https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1

75 

 

Certificado de 40horas pela ENAP. Destinado 

aos interessados em conhecer como a Gestão 

por Competências pode ocorrer na 

administração pública. Inscrições 

permanentes.  

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=233
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=233
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/257
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/257
https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=681
https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=681
https://www.tce.rj.gov.br/web/ecg/ead/cursosecg/programacao
https://www.tce.rj.gov.br/web/ecg/ead/cursosecg/programacao
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/175
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/175


 

 

 

Gestão 

Baseada em 

Competências 

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

ex.php?categoryid=11 

 

Certificado de 25 horas pela Universidade 

Federal de São Carlos. Destinado aos 

administradores, gestores e profissionais de 

diversas áreas da iniciativa pública ou privada 

interessados no tema e que estão em busca 

de atualização, assim como à comunidade em 

geral. Inscrições permanentes. 

 

 

Gestão Pública Controles na 

Administração Pública 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2

78 

 

Certificado de 30horas pelo TCU. Destinado 

aos servidores públicos dos três poderes e 

esferas federal, estadual e municipal. 

Inscrições permanentes. 

 

Administração Pública – 

Capacitação Gerencial 

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. Observação: o curso consta 

com data de realização já vencida, porém, o 

curso é autoinstrucional e o interessado pode 

se inscrever e cursar a qualquer momento. 

 

 

Estruturas 

de Gestão 

Pública 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2

81 

 

Certificado de 30horas pela TCU. Destinado 

aos servidores públicos e cidadãos em geral. 

Inscrições permanentes. 

 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://cursos.poca.ufscar.br/course/index.php?categoryid=11
https://cursos.poca.ufscar.br/course/index.php?categoryid=11
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/278
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/278
https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=665
https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=665
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/281
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/281


 

 

Governança 

Pública 

Planejamento 

Governamental 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2

58 

 

Certificado de 20horas pelo TCU. Destinado 

aos servidores públicos em geral. Inscrições 

permanentes.  

 

Governança de Políticas 

Públicas 

Descentralizadas: Caso 

Educação  

https://contas.tcu.gov.br/ead/course/ind

ex.php?categoryid=8 

Certificado de 30 horas pelo TCU. Inscrições 
permanentes. 

Inglês Inglês Básico 

Instrumental para 

Escritório e Ferramentas 

de Informática 

https://www.tce.es.gov.br/escola/catalog

o-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, porém, o 

curso é autoinstrucional e o interessado pode 

se inscrever e cursar a qualquer momento. 

 

Inglês Instrumental – 

Estratégias de Leitura  

https://eskadauema.com/course/view.ph

p?id=42 

Certificado de 30 horas pela Universidade 

Estadual do Maranhão. Destinado aos 

profissionais do setor público e comunidade 

em geral. Inscrições permanentes. 

 

Inovação 

(Criatividade) 

Criatividade e Novas 

Tecnologias no Serviço 

Público 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2

11 

 

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. 

 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/258
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/258
https://contas.tcu.gov.br/ead/course/index.php?categoryid=8
https://contas.tcu.gov.br/ead/course/index.php?categoryid=8
https://www.tce.es.gov.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=703
https://www.tce.es.gov.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=703
https://eskadauema.com/course/view.php?id=42
https://eskadauema.com/course/view.php?id=42
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/211
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/211


 

 

Liderança 

Organizacional 

Gestão Pessoal - Base da 

Liderança 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1

63 

 

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. 

 

Negociação e 

Solução 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. Observação: o curso consta 

com data de realização já vencida, porém, o 

curso é autoinstrucional e o interessado pode 

se inscrever e cursar a qualquer momento. 

 

Negociação https://eskadauema.com/course/view.ph

p?id=5 

 

Certificado de 60 horas pela Universidade 

Estadual do Maranhão. Destinado aos 

profissionais do setor público e comunidade 

em geral. Inscrições permanentes. 

 

Orçamento 

Público 

Introdução ao Orçamento 

Público 

https://saberes.senado.leg.br/course/ind

ex.php?categoryid=233 

Certificado de 40 horas pelo Senado Federal. 

Inscrições permanentes. 

 

 

Introdução ao Orçamento 

Público 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1

16 

 

Certificado de 40horas pela ENAP. Destinado 

a pessoas que tenham interesse no estudo da 

economia do setor público. Inscrições 

permanentes. 

 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/163
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/163
https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=685
https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=685
https://eskadauema.com/course/view.php?id=5
https://eskadauema.com/course/view.php?id=5
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=233
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=233
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/116
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/116


 

 

Básico em Orçamento 

Público 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1

15 

 

Certificado de 30horas pela ENAP. Destinado 

aos servidores e estudantes que tenham 

interesse no orçamento público. Inscrições 

permanentes. 

 

Orçamento Público 

focado na Elaboração do 

PPA 

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

ne-orcamento-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 criação e 

gerenciamento de orçamento público. 

Inscrições permanentes. 

 

 

Orçamento Público https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2

96 

 

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado 

aos agentes públicos que atuam na gestão 

orçamentária e interessados no tema. 

Inscrições permanentes. 

 

 

Introdução 

ao Orçamento 

Público: Conceitos, 

Processo e Funções 

Orçamentárias 

https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cu

rsos/cursos-com-inscricoes-

abertas/evento/1297/-/curso-de-

extensao-on-line-introducao-ao-

orcamento-publico-conceitos-processo-

e-funcoes-orcamentarias 

 

Certificado de 10 horas pelo TCM-SP. 

Destinado aos agentes públicos federais, 

estaduais e municipais, servidores do TCM, 

sociedade civil organizada e interessados no 

tema. Período de realização: 10/11/2020 a 

08/12/2020.  

 

 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/115
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/115
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-orcamento-publico-focado-na-elaboracao-do-ppa-curso-online/307962/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-orcamento-publico-focado-na-elaboracao-do-ppa-curso-online/307962/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-orcamento-publico-focado-na-elaboracao-do-ppa-curso-online/307962/area/59
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/online-orcamento-publico-focado-na-elaboracao-do-ppa-curso-online/307962/area/59
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/296
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/296
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cursos/cursos-com-inscricoes-abertas/evento/1297/-/curso-de-extensao-on-line-introducao-ao-orcamento-publico-conceitos-processo-e-funcoes-orcamentarias
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cursos/cursos-com-inscricoes-abertas/evento/1297/-/curso-de-extensao-on-line-introducao-ao-orcamento-publico-conceitos-processo-e-funcoes-orcamentarias
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cursos/cursos-com-inscricoes-abertas/evento/1297/-/curso-de-extensao-on-line-introducao-ao-orcamento-publico-conceitos-processo-e-funcoes-orcamentarias
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cursos/cursos-com-inscricoes-abertas/evento/1297/-/curso-de-extensao-on-line-introducao-ao-orcamento-publico-conceitos-processo-e-funcoes-orcamentarias
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cursos/cursos-com-inscricoes-abertas/evento/1297/-/curso-de-extensao-on-line-introducao-ao-orcamento-publico-conceitos-processo-e-funcoes-orcamentarias
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cursos/cursos-com-inscricoes-abertas/evento/1297/-/curso-de-extensao-on-line-introducao-ao-orcamento-publico-conceitos-processo-e-funcoes-orcamentarias


 

 

Pesquisa de 

Dados e 

Informações 

 

 

Governança de 

Dados 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2

70 

 

Certificado de 10 horas pela ENAP. Destinado 

aos servidores públicos de qualquer esfera e 

poder, principalmente aqueles que atuam em 

áreas correlatas à governança, gestão e ao 

gerenciamento de dados. Inscrições 

permanentes. 

 

Redação de 

Documentos 

Oficiais 

Português para Redação 

Oficial - Público Interno e 

Externo 

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

dex.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. 

 

Responsabilidade 

Fiscal 

Lei de Responsabilidade 

Fiscal 

https://www.tce.es.gov.br/escola/catalog

o-de-cursos/curso/?id=682 

 

Certificado de 40 horas pelo TCE-ES. 

Destinado ao público em geral. Inscrições 

permanentes. Observação: o curso consta 

com data de realização já vencida, porém, o 

curso é autoinstrucional e o interessado pode 

se inscrever e cursar a qualquer momento. 

 

Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF) e Novo 

Regime Fiscal (NRF) 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3

41 

 

Certificado de 30 horas pela ENAP. Destinado 

aos servidores públicos interessados em atuar 

nas áreas de orçamento e finanças. Inscrições 

permanentes. 

 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/270
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/270
https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/enrol/index.php?id=305
https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/enrol/index.php?id=305
https://www.tce.es.gov.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=682
https://www.tce.es.gov.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=682
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/341
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/341


 

 

Saúde 

ocupacional 

Medicina Ocupacional https://eskadauema.com/course/view.ph

p?id=37 

 

Certificado de 45 horas pela Universidade 

Estadual do Maranhão. Destinado aos 

profissionais do setor público e comunidade 

em geral. Inscrições permanentes. 

 

Sigilo e Proteção 

de Dados 

Introdução à Lei Brasileira 

de Proteção de Dados 

Pessoais 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1

53 

 

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 proteção de dados 

pessoais. Inscrições permanentes.  

 

Proteção de Dados 

Pessoais no Setor 

Público 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2

90 

 

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. 

Sistema eSocial  

 

 

eSocial para Órgãos 

Públicos - RPPS 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2

19 

 

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado 

prioritariamente aos gestores e aos técnicos 

dos RPPS e preferencialmente aos servidores 

públicos da área de cadastro, da folha de 

pagamento, da tecnologia da informação e do 

financeiro, os conselheiros dos RPPS, bem 

como os servidores que trabalham nos órgãos 

de controle. Inscrições permanentes. 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://eskadauema.com/course/view.php?id=37
https://eskadauema.com/course/view.php?id=37
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/290
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/290
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/219
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/219


 

 

Trabalho em 

Equipe 

Gestão de Equipes em 

Trabalho Remoto 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3

34 

 

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado 

aos agentes públicos que exercem função de 

liderança e à sociedade em geral. Inscrições 

permanentes. 

 

Visão Sistêmica  

O Controle 

Interno sob uma 

Visão Sistêmica  

http://www.tce.ms.gov.br/escoex/sge/Pr

eMatricula/Criar/314 

 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 

Destinado aos servidores do TCE-MS, 

jurisdicionados e sociedade. Período de 

inscrição: 14/09/2020 a 30/12/2020. Período 

de realização: 20/10/2020 a 31/12/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos por assunto conforme Trilha de 
Aprendizagem e Competências de SGD do TCE-RO 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/334
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/334
http://www.tce.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/314
http://www.tce.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/314


 

 

 


