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CURSOS DE ENSINO A DISTÂNCIA GRATUITOS OFERTADOS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

Instituição Curso Ofertado Link Informações Gerais 

Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará  

Ética, Controle Social e 
a Lei de Acesso a 

Informação 

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: 15/03/2021 a 
14/04/2021. Período de realização: 19/04/2021 
a 17/05/2021. 

Introdução ao 
Orçamento Público  

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

Certificado de 20 horas pelo TCE-CE. Destinado 
aos servidores do TCE-CE, Jurisdicionados, 
sociedade e membros do TCE-CE. Período de 
inscrição: 15/03/2021 a 14/04/2021. Período de 
realização: 19/04/2021 a 17/05/2021. 

Excel Avançado 
Aplicado à Análise de 

Dados 

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: 15/03/2021 a 
14/04/2021. Período de realização: 19/04/2021 
a 17/05/2021. 

Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo 

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 
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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. 

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 
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. 
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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. 

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 Certificado de 20 horas pelo TCE-ES. Destinado 
ao público em geral. Inscrições permanentes. 
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alogo-de-cursos/curso/?id=658 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. 

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. 

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 
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autoinstrucional e o interessado pode se 
inscrever e cursar a qualquer momento. 

Inglês Básico Instrumental para 
Escritório e Ferramentas de 
Informática 

https://www.tcees.tc.br/escola/cat
alogo-de-
cursos/curso/?id=703#titulo-curso 

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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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. 

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. 
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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: O Papel 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. 

Arrecadação Municipal – Teoria e 
Fiscalização do ISS: atos, 
procedimentos, planejamento e fontes  

https://www.tcees.tc.br/escola/cat
alogo-de-cursos/curso/?id=924 

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. 

Arrecadação Municipal – Imunidades 
Tributárias  

https://www.tcees.tc.br/escola/cat
alogo-de-cursos/curso/?id=929 

Certificado de 03 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 – Renúncia de 
Receita: Aspectos Legais para 
Concessão  

https://www.tcees.tc.br/escola/cat
alogo-de-cursos/curso/?id=931 

Certificado de 03 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 
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autoinstrucional e o interessado pode se 
inscrever e cursar a qualquer momento. 

Tribunal de Contas do 
Estado do Mato Grosso 
do Sul 

Pregão Eletrônico – Curso 01 http://www.escoex.ms.gov.br/esc
oex/sge/PreMatricula/Criar/345 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 
Destinado aos servidores do TCE-MS, 
Jurisdicionados e sociedade. Período de 
inscrição: 19/01/2021 a 30/12/2021. Disponível 
no período: 24/02/2021 a 31/12/2021. 

Controle Social da Administração 
Pública 

http://www.escoex.ms.gov.br/esc
oex/sge/PreMatricula/Criar/328 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 
Destinado aos servidores do TCE-MS, 
Jurisdicionados e sociedade. Período de 
inscrição: 15/12/2020 a 30/12/2021. Disponível 
no período: 10/02/2021 a 31/12/2021. 

Gestão de Contratos e Convênios: 
Atribuições e Responsabilidade do 
Gestor 

http://www.escoex.ms.gov.br/esc
oex/sge/PreMatricula/Criar/326 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 
Destinado aos servidores do TCE-MS, 
Jurisdicionados e sociedade. Período de 
inscrição: 14/12/2020 a 30/12/2021. Disponível 
no período: 19/01/2021 a 31/12/2021. 

As Compras Governamentais e as 
Micro e Pequenas Empresas à Luz da 
Lei Complementar nº 123/2006 e suas 
Alterações 

http://www.escoex.ms.gov.br/esc
oex/sge/PreMatricula/Criar/341 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 
Destinado aos servidores do TCE-MS, 
Jurisdicionados e sociedade. Período de 
inscrição: 11/01/2021 a 30/12/2021. Disponível 
no período: 11/01/2021 a 31/12/2021. 

O Controle Interno sob uma Visão 
Sistêmica  

http://www.escoex.ms.gov.br/esc
oex/sge/PreMatricula/Criar/329 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 
Destinado aos servidores do TCE-MS, 
Jurisdicionados e sociedade. Período de 
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inscrição: 08/01/2021 a 30/12/2021. Disponível 
no período: 11/01/2021 a 31/12/2021. 

Planejamento nas Contratações 
Públicas: Orientações para a 
Construção do Plano Anual de 
Contratação – PAC – Curso 1 

http://www.escoex.ms.gov.br/esc
oex/sge/PreMatricula/Criar/337 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 
Destinado aos servidores do TCE-MS, 
Jurisdicionados e sociedade. Período de 
inscrição: 10/01/2021 a 30/12/2021. Disponível 
no período: 11/01/2021 a 31/12/2021.  

Conhecendo o Controle Prévio – 
Aspectos Práticos quanto à 
Prevenção de Irregularidades 

http://www.escoex.ms.gov.br/esc
oex/sge/PreMatricula/Criar/340 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 
Destinado aos servidores do TCE-MS, 
Jurisdicionados e sociedade. Período de 
inscrição: 10/01/2021 a 30/12/2021. Disponível 
no período: 11/01/2021 a 31/12/2021. 

Contratações Públicas Planejadas - 
Estudos Técnicos Preliminares e 
Gerenciamento de Riscos – Curso 2 

http://www.escoex.ms.gov.br/esc
oex/sge/PreMatricula/Criar/339 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 
Destinado aos servidores do TCE-MS, 
Jurisdicionados e sociedade. Período de 
inscrição: 10/01/2021 a 30/12/2021. Disponível 
no período: 11/01/2021 a 31/12/2021. 

O Vereador-cidadão e o Controle 
Parlamentar da Administração Pública 

http://www.escoex.ms.gov.br/esc
oex/sge/PreMatricula/Criar/333 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 
Destinado aos servidores do TCE-MS, 
Jurisdicionados e sociedade. Período de 
inscrição: 08/01/2021 a 30/12/2021. Disponível 
no período: 11/01/2021 a 31/12/2021. 

Convênios e Contratos 
Administrativos: fiscalização e 
prestação de contas 

http://www.escoex.ms.gov.br/esc
oex/sge/PreMatricula/Criar/331 

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

http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/337
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/337
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/340
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/340
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/339
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/339
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/333
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/333
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/331
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/331


 

 

inscrição: 08/01/2021 a 30/12/2021. Disponível 
no período: 11/01/2021 a 31/12/2021. 

Gerenciamento de Riscos nas 
Contratações Públicas 

http://www.escoex.ms.gov.br/esc
oex/sge/PreMatricula/Criar/330 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 
Destinado aos servidores do TCE-MS, 
Jurisdicionados e sociedade. Período de 
inscrição: 08/01/2021 a 30/12/2021. Disponível 
no período: 11/01/2021 a 31/12/2021. 

 Controle Social das 
Políticas Públicas  

http://www.escoex.ms.gov.br/esc
oex/sge/PreMatricula/Criar/349 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 
Destinado aos servidores do TCE-MS, 
Jurisdicionados e sociedade. Período de 
inscrição: 19/02/2021 a 30/12/2021. Disponível 
no período: 22/03/2021 a 31/12/2021. 

 Pregão Eletrônico – 
Questões complexas 

http://www.escoex.ms.gov.br/esc
oex/sge/PreMatricula/Criar/346 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 
Destinado aos servidores do TCE-MS, 
Jurisdicionados e sociedade. Período de 
inscrição: 19/01/2021 a 30/12/2021. Disponível 
no período: 09/03/2021 a 31/12/2021. 

 Orçamento Público: 
PPA 

http://www.escoex.ms.gov.br/esc
oex/sge/PreMatricula/Criar/348 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 
Destinado aos servidores do TCE-MS, 
Jurisdicionados e sociedade. Período de 
inscrição: 01/02/2021 a 30/12/2021. Disponível 
no período: 02/03/2021 a 31/12/2021. 

Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná  

Esse tal Governo  https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=7
69 

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

http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/330
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/330
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/349
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/349
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/346
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/346
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/348
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/348
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=769
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=769
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=769


 

 

compreender, de forma simples, como o Brasil 
funciona administrativamente.   

A Função Fiscalizadora dos Tribunais 
de Contas  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=9
5 

Certificado de 02 horas pelo TCE-PR. Destinado 
à sociedade civil e servidores públicos em geral. 
Inscrições permanentes. 

Atos de Pessoal: Teoria e Prática – 
Módulo Admissão 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=5
6 

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

Matriz de Responsabilização https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=6
94 

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

Serviços Públicos no Brasil e a Nova 
Lei de Proteção ao Usuário – Lei 
13.460/17 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=1
58 

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/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=9
6 

Certificado de 20 horas pelo TCE-PR. Destinado 
aos servidores públicos envolvidos com 
contratos administrativos na área pública. 
Inscrições permanentes. 

Debates sobre a Lei de Improbidade 
Administrativa  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=5
5 

Certificado de 06 horas pelo TCE-PR. Destinado 
aos servidores dos Tribunais envolvidos, 
agentes políticos, operadores do Direito, 
universitários e cidadãos em geral. Inscrições 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=95
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=95
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=95
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=56
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=56
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=56
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=694
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=694
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=694
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=158
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=158
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=158
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=96
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=96
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=96
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=55
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=55
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=55


 

 

permanentes. 

A nova Lei das Estatais: Lei 
13.303/16 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=6
5 

Certificado de 10 horas pelo TCE-PR. Destinado 
à sociedade civil, operadores do Direito e 
servidores públicos em geral. Inscrições 
permanentes. 

Formação de Pregoeiros  https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=5
14 

Certificado de 10 horas pelo TCE-PR. Destinado 
aos pregoeiros 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. 

Ouvidoria: Lei 13.460/17 
Descomplicada  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=7
26 

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/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=7
27 

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.   

Introdução às Demonstrações 
Contábeis no Setor Público  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=5
94 

Certificado de 05 horas pelo TCE-PR. Destinado 
aos servidores públicos, agentes políticos, 
contadores, estudantes e cidadãos em geral 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=65
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=65
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=65
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=514
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=514
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=514
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=726
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=726
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=726
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=727
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=727
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=727
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=594
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=594
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=594


 

 

com atividades relacionadas ao setor público. 
Inscrições permanentes. 

Balanço Orçamentário no Setor 
Público  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=6
68 

Certificado de 08 horas pelo TCE-PR. Destinado 
aos servidores públicos, agentes políticos, 
contadores, estudantes e cidadãos em geral 
com atividades relacionadas ao setor público. 
Inscrições permanentes. 

Balanço Patrimonial no Setor Público  https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=6
77 

Certificado de 06 horas pelo TCE-PR. Destinado 
aos servidores públicos, agentes políticos, 
contadores, estudantes e cidadãos em geral 
com atividades relacionadas ao setor público. 
Inscrições permanentes. 

Demonstração das Variações 
Patrimoniais no Setor Público  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=6
78 

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

Balanço Financeiro no Setor Público  https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=6
81 

Certificado de 04 horas pelo TCE-PR. Destinado 
aos servidores públicos, agentes políticos, 
contadores, estudantes e cidadãos em geral 
com atividades relacionadas ao setor público. 
Inscrições permanentes. 

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
do Setor Público  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=6
98 

Certificado de 04 horas pelo TCE-PR. Destinado 
aos servidores públicos, agentes políticos, 
contadores, estudantes e cidadãos em geral 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=668
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=668
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=668
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=677
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=677
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=677
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=678
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=678
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=678
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=681
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=681
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=681
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=698
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=698
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=698


 

 

com atividades relacionadas ao setor público. 
Inscrições permanentes. 

Mutações do Patrimônio Líquido no 
Setor Público  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=6
99 

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. 

Integridade e Consolidação das 
Demonstrações Contábeis no Setor 
Público  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=7
07 

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. 

Elaboração das Notas Explicativas 
das Demonstrações Contábeis  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=7
08 

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. 

Entendendo o Processo de 
Convergência da Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=1
42 

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. 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=699
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=699
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=699
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=707
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=707
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=707
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=708
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=708
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=708
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=142
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=142
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=142


 

 

Orçamento Público focado na 
Elaboração do PPA 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=6
7 

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

Execução de Decisões 
Administrativas – Noções Gerais  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
03 

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/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
08 

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: Como Planejar Contratações?  https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=7
35 

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: Tipos dos Serviços nos 
Contratos  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=7
51 

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/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=67
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=67
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=67
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=803
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=803
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=803
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=808
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=808
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=808
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=735
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=735
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=735
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=751
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=751
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=751


 

 

GFCA: Subcontratações  https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=7
54 

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/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=7
57 

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/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=7
60 

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/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=7
63 

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/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=7
65 

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/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=754
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=754
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=754
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=757
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=757
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=757
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=760
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=760
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=760
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=763
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=763
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=763
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=765
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=765
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=765


 

 

GFCA: Equilíbrio Econômico 
Financeiro nos Contratos  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=7
68 

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/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=7
70 

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/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=7
73 

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/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=7
82 

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: Penalidades Aplicáveis ao 
Contratado  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=7
84 

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/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=768
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=768
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=768
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=770
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=770
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=770
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=773
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=773
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=773
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=782
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=782
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=782
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=784
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=784
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=784


 

 

GFCA: Rescisão Contratual  https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=7
86 

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: Responsabilização do 
Gestor/Fiscal do Contrato 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=7
90 

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.   

Fiscalização de Contratos 
Administrativo  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=1
15 

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.  

Gestão e Fiscalização de Contratos  https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=6
3 

Certificado de 08 horas pelo TCE-PR. Destinado 
aos funcionários públicos envolvidos na gestão 
e fiscalização de contratos públicos. Inscrições 
permanentes.   

Noções de Direito Administrativo – O 
que é Direito Administrativo?  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
04 

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/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=786
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=786
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=786
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=790
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=790
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=790
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=115
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=115
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=115
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=63
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=63
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=63
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=804
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=804
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=804


 

 

Noções de Direito Administrativo – O 
que é Regime Jurídico de Direito 
Administrativo?  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
07 

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 –
Princípios de Direito Administrativo 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
09 

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/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
10 

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/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
11 

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 Atividade Administrativas 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
15 

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. 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=807
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=807
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=807
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=809
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=809
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=809
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=810
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=810
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=810
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=811
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=811
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=811
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=815
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=815
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=815


 

 

Noções de Direito Administrativo – 
Servidores Públicos 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
20 

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/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
22 

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/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
23 

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 – 
Bens Públicos  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
34 

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

Noções de Direito Administrativo – 
Contratos Administrativos  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
36 

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

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=820
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=820
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=820
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=822
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=822
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=822
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=823
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=823
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=823
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=834
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=834
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=834
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=836
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=836
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=836


 

 

Noções de Direito Administrativo –
Responsabilidade Civil do Estado 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
41 

Certificado de 03 horas pelo TCE-PR. Destinado 
aos servidores públicos, agentes políticos, 
estudantes e cidadãos em geral com atividades 
relacionadas, diretamente ou indiretamente ao 
setor público. Inscrições permanentes. 

Noções de Direito Administrativo – 
Prescrição e Decadências 
Administrativas 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
47 

Certificado de 03 horas pelo TCE-PR. Destinado 
aos servidores públicos, agentes políticos, 
estudantes e cidadãos em geral com atividades 
relacionadas, diretamente ou indiretamente ao 
setor público. Inscrições permanentes. 

Noções de Direito Administrativo –
Improbidade Administrativa  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
53 

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

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

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=3
89 

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/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=7
0 

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

Novo Marco do Saneamento – Nova 
Regulamentação do Saneamento 
Básico  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
49 

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

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=841
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=841
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=841
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=847
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=847
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=847
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=853
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=853
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=853
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=389
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=389
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=389
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=70
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=70
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=70
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=849
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=849
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=849


 

 

setor público. Inscrições permanentes. 

Novo Marco do Saneamento – 
Governança Municipal em 
Saneamento  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
56 

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

Novo Marco do Saneamento – 
Mudanças no Regime de Contratação  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
57 

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

Novo Marco do Saneamento –  O que 
Muda para os Usuários?  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
59 

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

Novo Marco do Saneamento – 
Movimentação Tarifária  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
60 

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

Primeiros Passos em Licitações: 
Entendendo Licitações  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
12 

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 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=856
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=856
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=856
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=857
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=857
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=857
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=859
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=859
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=859
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=860
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=860
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=860
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=812
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=812
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=812


 

 

público. Inscrições permanentes.  

Primeiros Passos em Licitações: 
Formas de Licitação  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
14 

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: 
Dispensa/Inexigibilidade de Licitação  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
17 

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: 
Convocação de Interessados  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
24 

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: 
Habilitação em Licitações  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
30 

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 
8.666/93  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
32 

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 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=814
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https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=832
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=832


 

 

público. Inscrições permanentes.  

Primeiros Passos em Licitações: 
Julgamento das Propostas   

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
38 

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

Fraude em Licitações  https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=6
4 

Certificado de 12 horas pelo TCE-PR. Destinado 
aos servidores públicos envolvidos na 
elaboração e/ou na auditoria de licitações e 
contratos. Inscrições permanentes.   

TAG - Termos de Ajustamento de 
Gestão: Introdução  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=7
81 

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.   

TAG: Controle Consensual da 
Administração Pública  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=7
85 

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.   

Controle Externo e o TAG  https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=7
87 

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/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=838
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=838
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https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=787
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=787
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=787


 

 

Termo de Referência 2020 – O que é 
Termo de Referência?  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
42 

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

Termo de Referência 2020 – 
Elementos Essenciais  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
48 

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

Termo de Referência 2020 – Estudos 
Técnicos Preliminares  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
50 

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

Termo de Referência 2020 – 
Definição do Objeto  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
51 

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

Termo de Referência 2020 – 
Justificação da Contratação  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
55 

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

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=842
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https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=855


 

 

Termo de Referência 2020 – 
Aceitação do Material  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
58 

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

Termo de Referência 2020 – Deveres 
do Contratante e da Contratada  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
61 

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

Termo de Referência 2020 – 
Requisitos de Habilitação  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
62 

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

Termo de Referência 2020 – 
Subcontratação  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
63 

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

Elaboração Termos de Referência  https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=5
4 

Certificado de 04 horas pelo TCE-PR. Destinado 
aos funcionários públicos envolvidos em 
licitações e na gestão e fiscalização de 
contratos públicos. Inscrições permanentes.   

Como realizar Registro de Preços? – https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. Destinado 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=858
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=858
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=858
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=861
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=861
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=861
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=862
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=862
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=862
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=863
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=863
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=863
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=54
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=54
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=54
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=866


 

 

Noções Básicas  ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
66 

aos servidores públicos, agentes políticos, 
estudantes e cidadãos em geral com atividades 
relacionadas, diretamente ou indiretamente ao 
setor público. Inscrições permanentes. 

 Como realizar Registro de Preços? 
Edital do Registro de Preços  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
69 

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

 Como realizar Registro de Preços? 
Ata de Registro de Preços 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
71 

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

 Como realizar Registro de Preços? 
Procedimento de Carona  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/H
ome/CursoDetalhe?idInscricao=8
75 

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

Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro  

Política Nacional de Resíduos 
Sólidos: considerações gerais, 
resultados esperados e principais 
desafios   

https://portal-
br.tcerj.tc.br/web/ecg/ead/cursose
cg/programacao 

Certificado de 12 horas pelo TCE-RJ. Destinado 
ao público estadual, federal, municipal, TCE-RJ 
e outros Tribunais. Período de inscrição: 
01/01/2021 a 07/06/2021. Realização: 
16/06/2021 a 09/07/2021. 

Principais Aspectos das Mudanças da https://portal- Certificado de 30 horas pelo TCE-RJ. Destinado 
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https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=866
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=869
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=869
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=869
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=871
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=871
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=871
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=875
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=875
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=875
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/ecg/ead/cursosecg/programacao
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/ecg/ead/cursosecg/programacao
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/ecg/ead/cursosecg/programacao
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/ecg/ead/cursosecg/programacao


 

 

Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público 

br.tcerj.tc.br/web/ecg/ead/cursose
cg/programacao 

ao público estadual, federal, municipal, TCE-RJ 
e outros Tribunais. Período de inscrição: 
01/01/2020 a 20/06/2021. Realização: 
20/01/2021 a 02/07/2021. 

Elaboração e Avaliação do PPA: 
bases conceituais  

https://portal-
br.tcerj.tc.br/web/ecg/ead/cursose
cg/programacao 

Certificado de 20 horas pelo TCE-RJ. Destinado 
ao público estadual, federal, municipal, TCE-RJ 
e outros Tribunais. Período de inscrição: 
01/01/2020 a 20/06/2021. Realização: 
20/01/2021 a 02/07/2021. 

Básico de Planejamento e Orçamento 
Público 

https://portal-
br.tcerj.tc.br/web/ecg/ead/cursose
cg/programacao 

Certificado de 35 horas pelo TCE-RJ. Destinado 
ao público estadual, federal, municipal, TCE-RJ 
e outros Tribunais. Período de inscrição: 
01/01/2021 a 06/07/2021. Realização: 
21/07/2021 a 03/09/2021. 

Noções Introdutórias de Licitação e 
Contrato Administrativo 

https://portal-
br.tcerj.tc.br/web/ecg/ead/cursose
cg/programacao 

Certificado de 30 horas pelo TCE-RJ. Destinado 
ao público estadual, federal, municipal, TCE-RJ 
e outros Tribunais. Período de inscrição: 
01/01/2021 a 20/06/2021. Realização: 
20/01/2021 a 02/07/2021.  

Economicidade em Licitações e 
Contratos Administrativos  

https://portal-
br.tcerj.tc.br/web/ecg/ead/cursose
cg/programacao 

Certificado de 30 horas pelo TCE-RJ. Destinado 
ao público estadual, federal, municipal, TCE-RJ 
e outros Tribunais. Período de inscrição: 
01/01/2021 a 22/10/2021. Realização: 
27/10/2021 a 17/12/2021. 

Introdução ao Sistema de Registro de https://portal- Certificado de 35 horas pelo TCE-RJ. Destinado 
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Preços  br.tcerj.tc.br/web/ecg/ead/cursose
cg/programacao 

ao público estadual, federal, municipal, TCE-RJ 
e outros Tribunais. Período de inscrição: 
04/01/2021 a 11/06/2021. Realização: 
16/06/2021 a 30/07/2021. 

Noções Introdutórias a Prestação e 
Tomada de Contas  

https://portal-
br.tcerj.tc.br/web/ecg/ead/cursose
cg/programacao 

Certificado de 30 horas pelo TCE-RJ. Destinado 
ao público estadual, federal, municipal, TCE-RJ 
e outros Tribunais. Período de inscrição: 
04/01/2021 a 01/05/2021. Realização: 
05/05/2021 a 25/06/2021. 

Formação de 
Pregoeiros  

https://portal-
br.tcerj.tc.br/web/ecg/ead/cursose
cg/programacao 

Certificado de 30 horas pelo TCE-RJ. Destinado 
ao público estadual, federal, municipal, TCE-RJ 
e outros Tribunais. Período de inscrição: 
01/01/2021 a 20/06/2021. Realização: 
20/01/2021 a 02/07/2021.  

Redação na 
Administração Pública: 

elaboração de textos oficiais  

https://portal-
br.tcerj.tc.br/web/ecg/ead/cursose
cg/programacao 

Certificado de 42 horas pelo TCE-RJ. Destinado 
ao público estadual, federal, municipal, TCE-RJ 
e outros Tribunais. Período de inscrição: 
04/01/2021 a 16/07/2021. Realização: 
21/07/2021 a 03/09/2021. 

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. 

Curso sobre a Ordem 
Cronológica Dos 

Pagamentos  

https://ead.tce.rs.gov.br/moodle/c
ourse/index.php?categoryid=1 

Certificado de 02 horas pelo TCE-RS. Destinado 
ao público em geral. Inscrições permanentes. 
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Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo 

Sistema de Gestão da 
Qualidade  

https://escoladecontas.tcm.sp.gov
.br/cursos/cursos-com-inscricoes-
abertas/evento/1345/-/sistema-
de-gestao-da-qualidade 

Certificado de 24 horas pelo TCM-SP. 
Destinado aos agentes públicos federais, 
estaduais e municipais; servidores do TCM 
sociedade civil organizada e interessados no 
tema. Inscrições abertas. Período de realização: 
05/04/2021 a 31/05/2021. 

 Fundamentos Teóricos, 
Históricos e Sistemáticos 

do Estado Moderno: uma 
introdução à Teoria Geral do 

Estado  

https://escoladecontas.tcm.sp.gov
.br/cursos/cursos-com-inscricoes-
abertas/evento/1336/-
/fundamentos-teoricos-historicos-
e-sistematicos-do-estado-
moderno-uma-introducao-a-
teoria-geral-do-estado 

Certificado de 15 horas pelo TCM-SP. 
Destinado aos agentes públicos federais, 
estaduais e municipais; servidores do TCM 
sociedade civil organizada e interessados no 
tema. Inscrições abertas. Período de realização: 
08/04/2021 a 30/04/2021.  

 Monitoramento e 
Avaliação de Políticas 

Públicas  

https://escoladecontas.tcm.sp.gov
.br/cursos/cursos-com-inscricoes-
abertas/evento/1331/-
/monitoramento-e-avaliacao-de-
politicas-publicas 

Certificado de 12 horas pelo TCM-SP. 
Destinado aos agentes públicos federais, 
estaduais e municipais; servidores do TCM 
sociedade civil organizada e interessados no 
tema. Inscrições abertas. Período de realização: 
09/04/2021 a 14/05/2021. 

 Controle Social e o 
Orçamento Público  

https://escoladecontas.tcm.sp.gov
.br/cursos/cursos-com-inscricoes-
abertas/evento/1341/-/controle-
social-e-orcamento-publico 

Certificado de 15 horas pelo TCM-SP. 
Destinado aos agentes públicos federais, 
estaduais e municipais; servidores do TCM 
sociedade civil organizada e interessados no 
tema. Inscrições abertas. Período de realização: 
14/04/2021 a 19/05/2021. 
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 Direito Constitucional I 
– Teoria da Constituição  

https://escoladecontas.tcm.sp.gov
.br/cursos/cursos-com-inscricoes-
abertas/evento/1348/-/direito-
constitucional-i-teoria-da-
constituicao 

Certificado de 18 horas pelo TCM-SP. 
Destinado aos agentes públicos federais, 
estaduais e municipais; servidores do TCM 
sociedade civil organizada e interessados no 
tema. Inscrições abertas. Período de realização: 
08/04/2021 a 13/05/2021. 

Tribunal de Contas da 
União 

Auditoria Baseada em Risco – Etapa I  https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=
706144:106:115803749643612:: 
NO:106:P106_COD,P106_VOLT
A:202132,3 

Certificado de 25 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. Curso autoinstrucional. 

Auditoria Baseada em Risco – Etapa 
II  

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=
706144:106:115803749643612::
NO:106:P106_COD,P106_VOLT
A:202161,3 

Certificado de 25 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. O curso também pode ser 
realizado por qualquer cidadão interessado no 
tema. Curso autoinstrucional. 

Os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável e as Entidades 
Fiscalizadoras Superiores 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=
706144:106:115262769020099::
NO:106:P106_COD,P106_VOLT
A:202436,3 

Certificado de 45 horas pelo TCU. Curso 
autoinstrucional.  

Governança de Políticas Públicas 
Descentralizadas: caso educação 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=
706144:106:115803749643612::

Certificado de 30 horas pelo TCU. Inscrições 
permanentes. Curso autoinstrucional. 
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NO:106:P106_COD,P106_VOLT
A:201703,3 

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. 

Escola Virtual do 
Governo 

Elaboração de Relatórios de Auditoria https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/314 

Certificado de 24 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 24 horas pela ENAP. Destinado 
aos agentes públicos que atuam na atividade de 
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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 30 horas pela ENAP. Destinado a 
pessoas que tenham interesse em controle 
social e institucional dos gastos do Estado. 
Inscrições permanentes. 

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 30 horas pelo TCU. Destinado 
aos servidores públicos dos três poderes e 
esferas federal, estadual e municipal. Inscrições 
permanentes. 

Normas Internacionais de Auditoria https://www.escolavirtual.gov.br/c Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado 
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Financeira – NIA urso/209 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 40 horas pela ENAP. Destinado 
aos servidores que tenham vínculo com a 
administração pública e atuem em áreas de 
obras e de serviços de engenharia. Inscrições 
permanentes.  

Gestão da Informação e 
Documentação – Conceitos Básicos 
em Gestão Documental 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/73 

Certificado de 20 horas 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 
aos servidores que tenham vínculo com a 
administração pública federal e interesse na 
temática de direitos autorais. Qualquer pessoa 
pode realizar o curso. 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. 
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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.  

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 servidores públicos que, em posição de 
liderança, necessitam conhecer e executar 
estratégias para lidar com emoções pessoais e 
interpessoais. Inscrições permanentes. 

Gestão de Conflitos e Negociação https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/372 

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

Desenvolvendo Times de Alta 
Performance  

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/356 

Certificado de 30 horas pela ENAP. Destinado 
agentes que exercem ou pretendem realizar a 
função de liderança no contexto do serviço 
público. Inscrições permanentes. 

Liderança e Gestão de Equipes https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/373 

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado a 
pessoas que exercem ou pretendem realizar a 
função de liderança no contexto do serviço 
público. Inscrições permanentes. 
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Noções Básicas para Coordenar 
Cursos On-line 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/198 

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado a 
pessoas que atuem, ou venham a atuar, na 
coordenação pedagógica de cursos a distância. 
Inscrições permanentes. 

Formação de Facilitadores de 
Aprendizagem 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/141 

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

Fundamentos e Metodologia da 
Educação Corporativa 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/271 

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado 
aos servidores públicos que almejam adquirir 
competências necessárias para a prática da 
educação corporativa. Inscrições permanentes. 

Primeiros Passos para Uso de 
Linguagem Simples 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/315 

Certificado de 08 horas pela ENAP. Destinado 
aos agentes 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 

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 
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atuam ou pretendem atuar em conformidade 
com os direitos humanos nas relações de 
trabalho, e pessoas com interesse no tema. 
Inscrições permanentes. 

Ética e Serviço Público https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/4 

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

Planejamento Estratégico para 
Organizações Públicas 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/107 

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado 
aos agentes públicos que atuem na área de 
planejamento organizacional. Inscrições 
permanentes. 

Estruturas de Gestão Pública https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/281 

Certificado de 30 horas pelo TCU. Destinado 
aos servidores públicos e cidadãos em geral. 
Inscrições permanentes. 

Gestão da Estratégia com BSC –
Fundamentos 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/103 

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

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

Certificado de 40 horas 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 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 de 
equipes e interessados no tema. 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. 

Siape Folha https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/86 

Certificado de 40 horas pela ENAP. Qualquer 
pessoa pode realizar o curso. 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 
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financeiro, os conselheiros dos RPPS, bem 
como os servidores que trabalham nos órgãos 
de controle. Inscrições permanentes. 

Lei de Liberdade Econômica e o 
Licenciamento 4.0 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/330 

Certificado de 10 horas pela ENAP. Destinado 
aos agentes públicos e cidadãos em geral que 
atuam ou tenham interesse na temática de 
proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de 
atividade econômica. 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. 

Políticas Públicas e Governo Local https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/124 

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado a 
pessoas envolvidas no ciclo de políticas 
públicas de todos os níveis federativos. 
Inscrições permanentes. 

Estatística https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/96 

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. 

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 
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de governo federal, estadual e municipal e que 
sejam responsáveis pela análise de projetos de 
grande porte. Inscrições permanentes. 

Matemática Financeira https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/93 

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. 

Princípios de Economia: 
Microeconomia 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/311 

Certificado de 50 horas pela ENAP. Destinado a 
pessoas interessadas em ampliar 
conhecimentos quanto aos princípios de 
economia. Inscrições permanentes. 
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Princípios de Economia: 
Macroeconomia 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/308 

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinados 
a pessoas interessadas em ampliar 
conhecimentos quanto aos princípios de 
economia. Inscrições permanentes.  

Planejamento Governamental https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/258 

Certificado de 20 horas pelo TCU. Destinado 
aos servidores públicos em geral. 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. 

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 a 
pessoas responsáveis pela parametrização do 
SEI no seu órgão ou entidade, após a 
instalação do sistema pela área de tecnologia.  
Inscrições permanentes. 
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Sistema Eletrônico de Informações – 
SEI! USAR 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/74 

Certificado de 20 horas 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. 

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 30 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 20 horas pela ENAP. Destinado 
aos servidores e empregados públicos que 
tenham atuação no âmbito do Poder Executivo 
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federal e desenvolvam atividades em ouvidorias 
ou em áreas que tratem de temas afins. 
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. 

Avaliação da Qualidade de Serviços 
como Base para Gestão e Melhoria 
de Serviços Públicos 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/368 

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado 
aos agentes públicos que atuem na gestão da 
melhoria de serviços públicos, especialmente 
aqueles digitais. 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 
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. 

Design Thinking para Inovação em 
Governo  

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/326 

Certificado de 10 horas pela ENAP. Destinado 
aos agentes públicos interessados design 
thinking e sua relação como inovação em 
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governo. Inscrições permanentes. 

Curso Básico de Licitações – 
Enfrentando (e Vencendo) Tabus 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/186 

Certificado de 60 horas pela ENAP. Destinado 
para quem pretende ou acabou de ingressar na 
área de compras públicas ou mesmo para quem 
já atua 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 30 horas 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 
aos agentes públicos que atuam no processo de 
compras públicas, em especial na equipe de 
pregão. Inscrições permanentes. 

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 30 horas pela ENAP. Destinado 
aos servidores que tenham interesse em 
licitações e contratos administrativos. Inscrições 
permanentes. 
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Aplicação de Penalidades nos 
Contratos Administrativos 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/383 

Certificado de 32 horas pela ENAP. Destinado 
aos agentes públicos que atuam na gestão e 
fiscalização de 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.  

Introdução ao Federalismo Fiscal no 
Brasil 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/339 

Certificado de 30 horas pela ENAP. Destinado 
aos agentes públicos, estudantes e demais 
pessoas que tenham interesse no tema. 
Inscrições permanentes. 

Federalismo e Federalismo Fiscal no 
Brasil 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/118 

Certificado de 35 horas pela ENAP. Destinado a 
pessoas que tenham interesse em federalismo 
fiscal. 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. 

Introdução ao Orçamento Público https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/116 

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado a 
pessoas que tenham interesse no orçamento 
público. Inscrições permanentes.  

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

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

Introdução ao Estudo da Economia do 
Setor Público 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/114 

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

Equilíbrio Fiscal https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/261 

Certificado de 40 horas 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 20 horas 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 30 horas pela ENAP. Destinado 
aos servidores que tenham interesse em 
contabilidade aplicada ao setor público. 
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.  

Educação Fiscal – Estado e 
Tributação 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/172 

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado a 
estudantes universitários de diferentes cursos, 
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especialmente àqueles que estejam insertos em 
cursos afins aos temas de Sociologia, 
Economia, Direito, Administração, 
Contabilidade, Finanças e Orçamento, com 
interesse em se aprofundar na temática de 
educação fiscal, estado e tributação. Inscrições 
permanentes. 

Educação Fiscal – Orçamento e 
Coesão Social 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/184 

 

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado a 
estudantes universitários de diferentes cursos, 
especialmente àqueles que estejam insertos em 
cursos afins aos temas de Sociologia, 
Economia, Direito, Administração, 
Contabilidade, Finanças e Orçamento, com 
interesse em se aprofundar na temática de 
educação fiscal, estado e tributação. 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. 

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.  
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Gestão Tributária 
Municipal 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/125 

Certificado de 30 horas pela ENAP. Destinado 
aos em gestores e técnicos da administração 
dos municípios que atuem na área de 
tributação. Inscrições permanentes. 

Governança de TIC no 
Contexto da 

Transformação Digital 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/379 

Certificado de 20 horas pela ENAP. Destinado 
aos agentes públicos que atuam ou venham a 
atuar nas áreas de tecnologia da informação. 
Inscrições permanentes.  

Governança de TIC 
para o Governo Digital 

 

 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/348 

Certificado de 40 horas pela ENAP. Destinado 
aos servidores públicos lotados nos diversos 
órgãos da administração pública desde que 
autorizados pela sua gestão direta. Servidores 
públicos de qualquer esfera e Poder, bem como 
cidadãos em geral estão autorizados a realizar o 
curso. Inscrições permanentes.  

Obras Públicas de 
Edificação e de 

Saneamento - Módulo 
Planejamento 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/279 

Certificado de 40 horas pelo TCU. Destinado 
aos servidores e gestores da Administração 
Pública envolvidos com o planejamento, 
licitação, contratação e acompanhamento da 
execução de obras públicas de edificações e de 
saneamento. Inscrições permanentes. 

Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 

Municípios 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/113 

Certificado de 30 horas pela ENAP. Destinado 
aos agentes públicos que atuem no 
aperfeiçoamento e na elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias dos municípios. 
Inscrições permanentes. 
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Noções Básicas em 
Previdência Complementar  

 

https://www.escolavirtual.gov.br/c
urso/183 

Certificado de 25 horas pela ENAP. Destinado 
aos servidores públicos, associados de 
sindicatos e entidades de classe e setoriais, 
empregados de Empresas e qualquer pessoa 
que tenha interesse em conhecer o tema. 
Inscrições permanentes. 

Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul 

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 30/06/2021. Realização até 
31/07/2021. 

Descoberta de 
Conhecimento em Bases 

de Dados: 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 estudantes e 
profissionais da área de informática ou 
computação. Inscrições até 30/06/2021. 
Realização até 31/07/2021. 

Saúde Ocupacional 

 

https://moodle.ifrs.edu.br/course/i
ndex.php?categoryid=149 

Certificado de 30 horas pelo Instituto Federal do 
Rio Grande do Sul. Destinado aos profissionais 
da saúde, porém qualquer pessoa interessada 
pode se inscrever e realizar o curso. Inscrições 
até 30/06/2021. Realização até 31/07/2021. 

Senado Federal 

 

Cerimonial no Ambiente Legislativo https://saberes.senado.leg.br/cour
se/index.php?categoryid=243 

Certificado de 40 horas pelo Senado Federal. 
Inscrições permanentes. 

Conhecendo o Novo Acordo 
Ortográfico 

https://saberes.senado.leg.br/cour
se/index.php?categoryid=243 

Certificado de 20 horas pelo Senado Federal. 
Inscrições permanentes.  
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Desenvolvimento de Equipes https://saberes.senado.leg.br/cour
se/index.php?categoryid=243 

Certificado de 10 horas pelo Senado Federal. 
Inscrições permanentes. 

Direito Administrativo para Gerentes 
do Setor Público 

https://saberes.senado.leg.br/cour
se/index.php?categoryid=243 

Certificado de 35 horas pelo Senado Federal. 
Inscrições permanentes. 

Ética e Administração Pública https://saberes.senado.leg.br/cour
se/index.php?categoryid=243 

Certificado de 40 horas pelo Senado Federal. 
Inscrições permanentes. 

Excelência no Atendimento https://saberes.senado.leg.br/cour
se/index.php?categoryid=243 

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=243 

Certificado de 40 horas pelo Senado Federal. 
Inscrições permanentes. 

Introdução ao Controle Interno https://saberes.senado.leg.br/cour
se/index.php?categoryid=243 

Certificado de 40 horas pelo Senado Federal. 
Inscrições permanentes. 

Introdução ao Direito Constitucional https://saberes.senado.leg.br/cour
se/index.php?categoryid=243 

Certificado de 40 horas pelo Senado Federal. 
Inscrições permanentes. 

Introdução ao Orçamento Público https://saberes.senado.leg.br/cour
se/index.php?categoryid=243 

Certificado de 40 horas pelo Senado Federal. 
Inscrições permanentes. 

Lei de Acesso à Informação https://saberes.senado.leg.br/cour
se/index.php?categoryid=243 

Certificado de 12 horas pelo Senado Federal. 
Inscrições permanentes. 

Ouvidoria na Administração Pública  https://saberes.senado.leg.br/cour
se/index.php?categoryid=243 

Certificado de 20 horas pelo Senado Federal. 
Inscrições permanentes.  

Universidade Estadual 
do Maranhão 

Noções de Biossegurança no 
Trabalho Relacionadas à COVID 19 

https://eskadauema.com/course/v
iew.php?id=52 

Certificado de 60 horas pela Universidade 
Estadual do Maranhão. Destinado a 
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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. 

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. 

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.  

Construindo um Instrumento de 
Gestão Municipal de Educação 
Ambiental 

https://eskadauema.com/course/v
iew.php?id=60 

Certificado de 60 horas pela Universidade 
Estadual do Maranhão. Destinado aos 
profissionais do setor público e comunidade em 
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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 20 horas pela Universidade 
Federal de São Carlos. Destinado aos 
servidores públicos e demais interessados na 
temática de gestão de riscos corporativos. 
Inscrições permanentes. 

Gestão Baseada em Competências https://cursos.poca.ufscar.br/cour
se/index.php?categoryid=15 

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. 

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 30 horas pela Universidade 
Federal de São Carlos. Destinado a 
comunidade em geral. Inscrições permanentes. 

Aspectos Jurídicos do Assédio Moral 
no Âmbito da Administração Pública 

https://cursos.poca.ufscar.br/cour
se/index.php?categoryid=11 

Certificado de 12 horas pela Universidade 
Federal de São Carlos. Destinado ao público em 
geral, em especial servidores públicos, 
profissionais e estudantes da área jurídica. 
Inscrições permanentes.  

 Desenvolvimento de 
Apresentações com Slides 

 

https://cursos.poca.ufscar.br/cour
se/index.php?categoryid=4 

Certificado de 05 horas pela Universidade 
Federal de São Carlos. Destinado a 
comunidade em geral. Inscrições permanentes.  
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 Sistemas de 
Numeração 

https://cursos.poca.ufscar.br/cour
se/index.php?categoryid=14 

Certificado de 10 horas pela Universidade 
Federal de São Carlos. Destinado aos 
Estudantes de Matemática e Engenharia 
Elétrica, Automação, Eletrônica, 
Telecomunicações e Computação. 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. 

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. 
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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. 

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. 

Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) 

https://www.ev.org.br/cursos/lei-geral-de-
protecao-de-dados-lgpd 

Certificado de 02 horas pela Escola Virtual 
Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 
curso. Inscrições permanentes. 

Introdução à Liderança Lean https://www.ev.org.br/cursos/introducao-a-
lideranca-lean 

Certificado de 04 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. 

Língua Inglesa: Different types of 
texts 

https://www.ev.org.br/cursos/lingua-inglesa-
different-types-of-texts 

Certificado de 04 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 
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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. 

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. 

Fundamentos de TI: Hardware e https://www.ev.org.br/cursos/fundamentos- Certificado de 15 horas pela Escola Virtual 
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Software de-ti-hardware-e-software 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 Outlook 

https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-
office-365-conhecendo-o-outlook 

Certificado de 01 hora 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. 

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. 

https://www.ev.org.br/cursos/fundamentos-de-ti-hardware-e-software
https://www.ev.org.br/cursos/seguranca-em-tecnologia-da-informacao
https://www.ev.org.br/cursos/seguranca-em-tecnologia-da-informacao
https://www.ev.org.br/cursos/fundamentos-do-design-grafico
https://www.ev.org.br/cursos/fundamentos-do-design-grafico
https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-office-365-conhecendo-o-outlook
https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-office-365-conhecendo-o-outlook
https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-office-365-conhecendo-o-teams
https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-office-365-conhecendo-o-teams
https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-word-2016-avancado
https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-word-2016-avancado
https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-powerpoint-2016-avancado
https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-powerpoint-2016-avancado
https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-excel-2016-avancado
https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-excel-2016-avancado


 

 

Organização Pessoal https://www.ev.org.br/cursos/organizacao-
pessoal 

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

Comunicação e 
Expressão 

https://www.ev.org.br/cursos/comunicacao-
e-expressao 

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

Língua Portuguesa 
sem Complicação  

https://www.ev.org.br/cursos/lingua-
portuguesa-sem-complicacoes 

Certificado de 20 horas pela Escola Virtual 
Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 
curso. Inscrições permanentes. 

Microsoft Excel 2016 
– Básico 

https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-
excel-2016-basico 

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

Microsoft Excel 2016 
– Intermediário 

https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-
excel-2016-intermediario 

Certificado de 20 horas pela Escola Virtual 
Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar o 
curso. Inscrições permanentes. 

Escola Aberta 
do Terceiro 
Setor 

Elaboração de 
Projetos 

https://ead.escolaaberta3setor.org.br/course
s/elaboracao-de-projetos 

Certificado de 02 horas e 30 minutos pela Escola 
Aberta do Terceiro Setor. Inscrições 
permanentes. 

Introdução à Teoria 
da Mudança 

https://ead.escolaaberta3setor.org.br/course
s/introducao-a-teoria-da-mudanca 

Certificado de 02 horas pela Escola Aberta do 
Terceiro Setor. Inscrições permanentes. 
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Entendendo 
Indicadores 

https://ead.escolaaberta3setor.org.br/course
s/entendendo-indicadores 

Certificado de 03 horas pela Escola Aberta do 
Terceiro Setor. Inscrições permanentes. 

LGPD para Marketing https://ead.escolaaberta3setor.org.br/course
s/lgpd-para-marketing 

Certificado de 03 horas pela Escola Aberta do 
Terceiro Setor. Inscrições permanentes. 

LGPD e Privacidade https://ead.escolaaberta3setor.org.br/course
s/lgpd-e-privacidade 

Certificado de 06 horas pela Escola Aberta do 
Terceiro Setor. Inscrições permanentes. 

Novidades sobre a 
LGPD 

https://ead.escolaaberta3setor.org.br/course
s/novidades-sobre-a-lgpd 

Certificado de 01 hora pela Escola Aberta do 
Terceiro Setor. Inscrições permanentes. 

FGV Acesso à Informação https://educacao-
executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-
duracao-online/acesso-informacao 

Declaração de Participação 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. 

Normas Anticorrupção, Antissuborno 
e Compliance Público 

https://educacao-
executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-
duracao-online/normas-anticorrupcao-
antissuborno-e-compliance-publico 

Declaração de Participação 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-

Declaração de Participação de 05 horas pela 
FGV. Destinado aos profissionais que desejam 
ampliar seus conhecimentos sobre assuntos 
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lideranca 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 

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

Relação entre Coaching e Mentoring https://educacao-
executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-
duracao-online/coaching-e-mentoring-1 

Declaração de Participação 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. 

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

Declaração de Participação 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 

Declaração de Participação 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. 
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Bases Conceituais dos Modelos de 
Gestão 

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

FGV. Destinado aos profissionais que desejam 
ampliar seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema do curso. Inscrições 
permanentes. 

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

Declaração de Participação de 05 horas pela 
FGV. Destinado aos profissionais da área de 
Direito e outros profissionais 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 

Declaração de Participação de 05 horas pela 
FGV. Destinado aos profissionais da área de 
Direito e outros profissionais 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 

Declaração de Participação de 05 horas pela 
FGV. Destinado aos profissionais da área de 
Direito e outros profissionais que desejam ampliar 
seus conhecimentos sobre assuntos relacionados 
ao tema. Inscrições permanentes. 

Termos de Uso e Políticas de 
Privacidade 

https://educacao-
executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-
duracao-online/termos-de-uso-e-politicas-
de-privacidade 

Declaração de Participação 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. 

Direitos Autorais na Produção de https://educacao- Declaração de Participação de 01 hora pela FGV. 
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Material Didático executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-
duracao-online/direitos-autorais-na-
producao-de-material-didatico 

Destinado aos profissionais da área de educação 
e outros profissionais que desejam obter noções 
iniciais sobre os assuntos relacionados ao tema 
do curso. Inscrições permanentes. 

Metodologias Ativas https://educacao-
executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-
duracao-online/metodologias-ativas 

Declaração de Participação de 01 hora pela FGV. 
Destinado aos profissionais da área de educação 
e outros profissionais 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 

Declaração de Participação de 01 hora pela FGV. 
Destinado aos profissionais da área de educação 
e outros profissionais que desejam obter noções 
iniciais sobre os assuntos relacionados ao tema 
do curso. Inscrições permanentes. 

Estatísticas Educacionais, Avaliação 
da Educação Básica e 
Posicionamento do Brasil no 
Cenário Internacional 

https://educacao-
executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-
duracao-online/estatisticas-educacionais-
avaliacao-da-educacao-basica-e-
posicionamento-do-brasil-no-cenario-
internacional 

Declaração de Participação de 30 horas pela 
FGV. Destinado aos profissionais que atuam na 
área de Educação que buscam aprimorar os seus 
conhecimentos em estatísticas educacionais e 
avaliação da educação básica. Inscrições 
permanentes.  

Negociação e Formação do Contrato https://educacao-
executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-
duracao-online/negociacao-e-formacao-do-
contrato 

Declaração de Participação 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. 
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Introdução à Ciência de Dados https://educacao-
executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-
duracao-online/introducao-ciencia-de-dados 

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

Introdução à Organização de Dados 
para Análise Multivariada  

https://educacao-
executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-
duracao-online/introducao-organizacao-de-
dados-para-analise-multivariada 

Declaração de Participação de 05 horas pela 
FGV. Destinado aos profissionais que desejam 
ampliar seus conhecimentos sobre análise 
multivariada. Inscrições permanentes. 

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

Declaração de Participação 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 

Declaração de Participação 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. 

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

Declaração de Participação 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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Impacto da TI nos Negócios https://educacao-
executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-
duracao-online/impacto-da-ti-nos-negocios 

Declaração de Participação de 05 horas pela 
FGV. Destinado aos profissionais da área de TI e 
outros profissionais que desejam ampliar seus 
conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 
tema do curso. Inscrições permanentes. 

Democracia Digital https://educacao-
executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-
duracao-online/democracia-digital 

Declaração de Participação 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. 

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

Declaração de Participação 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 

Declaração de Participação 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 

Declaração de Participação 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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Introdução à Precificação e 
Comportamento da Demanda 

https://educacao-
executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-
duracao-online/introducao-precificacao-e-
comportamento-da-demanda 

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

Cálculo Financeiro Básico para 
Administração Financeira 

https://educacao-
executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-
duracao-online/calculo-financeiro-basico-
para-administracao-financeira 

Declaração de Participação de 05 horas pela 
FGV. Destinado aos estudantes do ensino médio 
e superior e profissionais que desejam ampliar 
seus conhecimentos sobre assuntos relacionados 
ao tema do curso. Inscrições permanentes. 

Conceitos Básicos de Matemática 
Financeira  

https://educacao-
executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-
duracao-online/conceitos-basicos-de-
matematica-financeira 

Declaração de Participação 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 

Declaração de Participação 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 

Declaração de Participação 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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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 

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

Fundamentos da Gestão de Custos https://educacao-
executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-
duracao-online/fundamentos-da-gestao-de-
custos 

Declaração de Participação 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 

Declaração de Participação 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 

Declaração de Participação 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 

Declaração de Participação de 05 horas pela 
FGV. Destinado aos profissionais da área de 
Gerenciamento de Projetos e outros profissionais 
que desejam ampliar seus conhecimentos sobre 
assuntos relacionados ao tema. Inscrições 
permanentes. 
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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 

Declaração de Participação de 05 horas pela 
FGV. Destinado profissionais da área de Projetos 
e outros profissionais que desejam ampliar seus 
conhecimentos sobre assuntos relacionados ao 
tema do curso. Inscrições permanentes.  

BSC: Introdução à Criação e 
Execução da Estratégia 

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

Declaração de Participação 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 

Declaração de Participação 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 

Declaração de Participação de 05 horas pela 
FGV. Destinado aos profissionais da área de 
Administração e outros profissionais que desejam 
ampliar os seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema. Inscrições permanentes. 

Responsabilidade Social das 
Organizações: conceitos básicos 

https://educacao-
executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-
duracao-online/responsabilidade-social-das-
organizacoes-conceitos-basicos 

Declaração de Participação de 05 horas pela 
FGV. Destinado aos profissionais que desejam 
ampliar os seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema. Inscrições permanentes. 

Introdução à Comunicação https://educacao- Declaração de Participação de 05 horas pela 

   
  

 

 

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://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://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/referenciais-estrategicos
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/referenciais-estrategicos
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/referenciais-estrategicos
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/aspectos-conceituais-associados-ao-processo-de-negociacao
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/aspectos-conceituais-associados-ao-processo-de-negociacao
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/aspectos-conceituais-associados-ao-processo-de-negociacao
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/aspectos-conceituais-associados-ao-processo-de-negociacao
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/responsabilidade-social-das-organizacoes-conceitos-basicos
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/responsabilidade-social-das-organizacoes-conceitos-basicos
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/responsabilidade-social-das-organizacoes-conceitos-basicos
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/responsabilidade-social-das-organizacoes-conceitos-basicos
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-comunicacao-institucional


 

 

Institucional executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-
duracao-online/introducao-comunicacao-
institucional 

FGV. Destinado aos profissionais que desejam 
ampliar seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema do curso. Inscrições 
permanentes. 

Fundamentos das Relações 
Internacionais 

https://educacao-
executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-
duracao-online/fundamentos-das-relacoes-
internacionais 

Declaração de Participação de 30 horas pela 
FGV. Destinado aos profissionais que desejam 
ampliar seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema do curso. Inscrições 
permanentes. 

 Saúde e Economia: impacto da 
COVID-19 e perspectivas para o 
Brasil 

https://educacao-
executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-
duracao-online/saude-e-economia-impacto-
da-covid-19-e-perspectivas-para-o-brasil 

Declaração de Participação de 01 hora pela FGV. 
Destinado aos profissionais de nível superior que 
exerçam cargos de liderança nas organizações 
de saúde. Inscrições permanentes. 

 Um Panorama sobre Economia da 
Saúde: desenvolvimento de 
sistemas de saúde e perspectivas 
para o futuro 

https://educacao-
executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-
duracao-online/um-panorama-sobre-
economia-da-saude-desenvolvimento-de-
sistemas-de-saude-e-perspectivas-para-o-
futuro 

Declaração de Participação de 01 hora pela FGV. 
Destinado aos profissionais de nível superior que 
exerçam cargos de liderança nas organizações 
de saúde. Inscrições permanentes. 

 Gestão de Suprimentos em Tempos 
de Pandemia 

https://educacao-
executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-
duracao-online/gestao-de-suprimentos-em-
tempos-de-pandemia 

Declaração de Participação de 01 hora pela FGV. 
Destinado aos profissionais de nível superior que 
exerçam cargos de liderança nas organizações 
de saúde. Inscrições permanentes. 

SEST SENAT 5S no Escritório https://ead.sestsenat.org.br/cursos/5s-no-
escritorio/ 

Certificado de 15 horas pelo SEST SENAT. 
Inscrições permanentes. 
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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 Manter sua Empregabilidade https://ead.sestsenat.org.br/cursos/como-
manter-sua-empregabilidade/ 

Certificado de 30 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. 

Documentação Oficial sem 
Complicação 

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/docume
ntacao-oficial-sem-complicacao/ 

Certificado de 08 horas pelo SEST SENAT. 
Inscrições permanentes. 

E-Social: 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. 
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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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

Gestão do Nível de 
Serviço Logístico 

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestao-
do-nivel-de-servico-logistico/ 

Certificado de 30 horas pelo SEST SENAT. 
Inscrições permanentes. 

Unieducar Administração Pública 
como Você Nunca Viu 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/administracao-publica-como-voce-
nunca-viu-gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como condição 
para ter a matrícula validada. É disponibilizada 
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uma única chance para realização de prova. 

Atualização Jurídica – 
Administrativo –  Modelos 

de Administração Pública 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/atualizacao-juridica-administrativo-
modelos-de-administracao-publica-gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como condição 
para ter a matrícula validada. É disponibilizada 
uma única chance para realização de prova. 

Arquivologia  https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/arquivologia-gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como condição 
para ter a matrícula validada. É disponibilizada 
uma única chance para realização de prova. 

Qualidade no 
Atendimento Aplicada ao 

Serviço Público 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/qualidade-no-atendimento-aplicada-
ao-servico-publico-gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como condição 
para ter a matrícula validada. É disponibilizada 
uma única chance para realização de prova. 

Atualização Jurídica – 
Aposentadoria do 

Servidor Público - Reforma 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/atualizacao-juridica-aposentadoria-
do-servidor-publico-reforma-da-previdencia 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
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da Previdência EC 103/19 necessário indicar 04 e-mails, como condição 
para ter a matrícula validada. É disponibilizada 
uma única chance para realização de prova. 

Direito Civil - 
Responsabilidade Civil 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/direito-civil-responsabilidade-civil-
gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como condição 
para ter a matrícula validada. É disponibilizada 
uma única chance para realização de prova. 

Direito Civil – Direito 
das Obrigações 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/direito-civil-direito-das-obrigacoes-
gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como condição 
para ter a matrícula validada. É disponibilizada 
uma única chance para realização de prova. 

Atualização Jurídica – 
Direito Financeiro – 

Orçamento Público e Lei de 
Responsabilidade Fiscal 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/atualizacao-juridica-direito-financeiro-
orcamento-publico-e-lei-de 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como condição 
para ter a matrícula validada. É disponibilizada 
uma única chance para realização de prova. 
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Atualização Jurídica – 
Direito Financeiro – 

Sistema Financeiro Nacional  

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/atualizacao-juridica-direito-financeiro-
sistema-financeiro-nacional-gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como condição 
para ter a matrícula validada. É disponibilizada 
uma única chance para realização de prova. 

Atualização Jurídica – 
Direito Previdenciário – 

Reforma da Previdência EC 
103/19 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/atualizacao-juridica-direito-
previdenciario-reforma-da-previdencia-ec-
10319 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como condição 
para ter a matrícula validada. É disponibilizada 
uma única chance para realização de prova. 

Direito Processual 
Civil –  Fases do 

Procedimento Comum, 
Suspensão e Extinção 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/direito-processual-civil-fases-do-
procedimento-comum-suspensao-e-
extincao 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como condição 
para ter a matrícula validada. É disponibilizada 
uma única chance para realização de prova. 

Comunicação Não-
Violenta no Ambiente de 

Trabalho e Atendimento ao 
Público 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/comunicacao-nao-violenta-no-
ambiente-de-trabalho-e-atendimento-ao-
publico 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos estudantes, pesquisadores, 
professores, profissionais, servidores públicos e 
estudiosos dos temas postos em discussão. 
Observações: é necessário indicar 04 e-mails, 
como condição para ter a matrícula validada. É 
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disponibilizada uma única chance para realização 
de prova. 

 

Inteligência Emocional e 
Intuitiva 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/inteligencia-emocional-e-intuitiva-
gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como condição 
para ter a matrícula validada. É disponibilizada 
uma única chance para realização de prova. 

 

Inteligência Relacional: 
lideranças, grupos e 

competências interpessoais 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/inteligencia-relacional-liderancas-
grupos-e-competencias-interpessoais 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como condição 
para ter a matrícula validada. É disponibilizada 
uma única chance para realização de prova. 

Estratégia de Gestão 
de Processos e da 

Qualidade 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/estrategia-de-gestao-de-processos-e-
da-qualidade-gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como condição 
para ter a matrícula validada. É disponibilizada 
uma única chance para realização de prova. 
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Ferramentas de 
Gestão de Mudanças – 

Comunicação e Feedback 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/ferramentas-de-gestao-de-mudancas-
comunicacao-e-feedback-gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como condição 
para ter a matrícula validada. É disponibilizada 
uma única chance para realização de prova. 

Power B.I. – 
Conhecimentos Básicos 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/power-bi-conhecimentos-basicos-
gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como condição 
para ter a matrícula validada. É disponibilizada 
uma única chance para realização de prova. 

Formação de 
Secretariado Executivo 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/formacao-de-secretariado-executivo-
gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como condição 
para ter a matrícula validada. É disponibilizada 
uma única chance para realização de prova. 

Técnicas de 
Comunicação Escrita 

 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/tecnicas-de-comunicacao-escrita-
gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como condição 
para ter a matrícula validada. É disponibilizada 
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uma única chance para realização de prova. 

Lei Geral de Proteção 
de Dados – Aplicações e 

Boas Práticas 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/lgpd-lei-geral-de-protecao-de-dados-
aplicacoes-e-boas-praticas-gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como condição 
para ter a matrícula validada. É disponibilizada 
uma única chance para realização de prova. 

Gestão Patrimonial de 
Bens Públicos 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/gestao-patrimonial-de-bens-publicos-
gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como condição 
para ter a matrícula validada. É disponibilizada 
uma única chance para realização de prova. 

Veduca Gestão de Projetos  https://play.veduca.org/curso-online-gestao-
projetos 

Certificado de 45 horas pelo Veduca. Destinado a 
pessoas que querem administrar melhor seus 
projetos e desejam aprender mais sobre Project 
Management Body of Knowledge.  Inscrições 
permanentes.  

 

Probabilidade e Estatísca  

https://play.veduca.org/curso-online-
probabilidade-e-estatistica 

Certificado de 80 horas pelo Veduca. Destinado a 
pessoas que querem saber mais sobre 
probabilidade e estatística e como tratar de 
situações que não são totalmente previsíveis. 
Inscrições permanentes.  
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Planejamento Estratégico 

https://play.veduca.org/curso-online-
planejamento-estrategico 

Certificado de 05 horas pelo Veduca. Destinado 
aos gestores de organizações (privadas, públicas 
e de terceiro setor), empreendedores ou que 
gostariam de aprender mais sobre estratégia 
empresarial. Inscrições permanentes.  

Gestão da Inovação https://play.veduca.org/curso-online-gestao-
inovacao 

Certificado de 45 horas pelo Veduca. Destinado a 
pessoas que desejam entender melhor o que é 
definido como inovação. Inscrições permanentes. 
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CURSOS EAD GRATUITOS EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS 

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

Curso Previsto Curso Ofertado Link Informações Gerais 
Administração de 
Hardware 

Fundamentos de TI: Hardware e 
Software 

https://www.ev.org.br/cursos/fundament
os-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/admi
nistracao-de-materiais/ 

Certificado de 30 horas pelo SEST 
SENAT. 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.b
r/site/para-cidadaos/ 

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

 
Organização Pessoal 

https://www.ev.org.br/cursos/organizaca
o-pessoal 

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

Análise Estatística Estatística https://www.escolavirtual.gov.br/curso/9
6 

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

https://www.ev.org.br/cursos/fundamentos-de-ti-hardware-e-software
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https://ead.sestsenat.org.br/cursos/administracao-de-materiais/
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e Judiciário das esferas de governo 
federal, estadual e municipal e que sejam 
responsáveis pela análise de projetos de 
grande porte. Inscrições permanentes. 

 
 

Probabilidade e Estatísca  

https://play.veduca.org/curso-online-
probabilidade-e-estatistica 

Certificado de 60 horas pelo Veduca. 
Destinado a pessoas que querem saber 
mais sobre probabilidade e estatística e 
como tratar de situações que não são 
totalmente previsíveis. Inscrições 
permanentes.  

Análise Numérica  
 

Sistemas de Numeração 

https://cursos.poca.ufscar.br/course/ind
ex.php?categoryid=14 

Certificado de 10 horas pela Universidade 
Federal de São Carlos. Destinado aos 
Estudantes de Matemática e Engenharia 
Elétrica, Automação, Eletrônica, 
Telecomunicações e Computação. 
Inscrições permanentes.  

Aquisições 
Públicas  

Aplicação de Penalidades nos 
Contratos Administrativos 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3
83 

Certificado de 32 horas pela ENAP. 
Destinado aos agentes públicos que 
atuam na gestão e fiscalização de 
contratos administrativos. Inscrições 
permanentes. 

As Compras Governamentais e 
as Micro e Pequenas Empresas 
à Luz da Lei Complementar nº 
123/2006 e suas Alterações 

http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sg
e/PreMatricula/Criar/341 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 
Destinado aos servidores do TCE-MS, 
Jurisdicionados e sociedade. Período de 
inscrição: 11/01/2021 a 30/12/2021. 
Disponível no período: 11/01/2021 a 
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http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/341


 

 

31/12/2021. 
Como realizar Registro de 
Preços? – Noções Básicas  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=866 

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

Como realizar Registro de 
Preços? Edital do Registro de 
Preços  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=869 

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

Como realizar Registro de 
Preços? Ata de Registro de 
Preços 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=871 

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

Como realizar Registro de 
Preços? Procedimento de 
Carona  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=875 

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

Contratações Públicas http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sg Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=866
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=866
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=869
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=869
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=871
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=871
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=875
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=875
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/339


 

 

Planejadas – Estudos Técnicos 
Preliminares e Gerenciamento de 
Riscos – Curso 2 

e/PreMatricula/Criar/339 Destinado aos servidores do TCE-MS, 
Jurisdicionados e sociedade. Período de 
inscrição: 10/01/2021 a 30/12/2021. 
Disponível no período: 11/01/2021 a 
31/12/2021. 

Curso Básico de Licitações - 
Enfrentando (e Vencendo) Tabus 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1
86 

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

Elaboração Termos de 
Referência  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=54 

Certificado de 04 horas pelo TCE-PR. 
Destinado aos funcionários públicos 
envolvidos em licitações e na gestão e 
fiscalização de contratos públicos. 
Inscrições permanentes.   

Formação de Pregoeiros  https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=514 

Certificado de 10 horas pelo TCE-PR. 
Destinado aos pregoeiros 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 

http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/339
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/186
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/186
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=54
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=54
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=514
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=514


 

 

permanentes. 
Formação de Pregoeiros –Teoria https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3

09 
Certificado de 20 horas pela ENAP. 
Destinado aos agentes públicos que 
atuam no processo de compras públicas, 
em especial na equipe de pregão. 
Inscrições permanentes. 

Fraude em Licitações  https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=64 

Certificado de 12 horas pelo TCE-PR. 
Destinado aos servidores públicos 
envolvidos na elaboração e/ou na auditoria 
de licitações e contratos. Inscrições 
permanentes.   

Gerenciamento de Riscos nas 
Contratações Públicas 

http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sg
e/PreMatricula/Criar/330 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 
Destinado aos servidores do TCE-MS, 
Jurisdicionados e sociedade. Período de 
inscrição: 08/01/2021 a 30/12/2021. 
Disponível no período: 11/01/2021 a 
31/12/2021. 

GFCA: Como Planejar 
Contratações?  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=735 

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: Subcontratações https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=754 

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

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/309
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/309
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=64
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=64
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/330
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/330
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=735
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=735
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=754
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=754


 

 

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

GFCA: Alterações Contratuais  https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=760 

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/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=763 

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: Execução Contratual  https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=770 

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/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=782 

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. 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=760
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=760
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=763
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=763
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=770
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=770
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=782
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=782


 

 

Inscrições permanentes.   
GFCA: Penalidades Aplicáveis 
ao Contratado  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=784 

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: Rescisão Contratual  https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=786 

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: Responsabilização do 
Gestor/Fiscal do Contrato  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=790 

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.   

Impactos da COVID-19 nas 
Contratações Públicas 

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

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=784
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=784
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=786
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=786
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=790
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=790
https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=901
https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=901


 

 

Planejamento nas Contratações 
Públicas: orientações para a 
construção do Plano Anual de 
Contratação – PAC - Curso 1 

http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sg
e/PreMatricula/Criar/337 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 
Destinado aos servidores do TCE-MS, 
Jurisdicionados e sociedade. Período de 
inscrição: 10/01/2021 a 30/12/2021. 
Disponível no período: 11/01/2021 a 
31/12/2021.  

Pregão Eletrônico – Curso 01 http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sg
e/PreMatricula/Criar/345 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 
Destinado aos servidores do TCE-MS, 
Jurisdicionados e sociedade. Período de 
inscrição: 19/01/2021 a 30/12/2021. 
Disponível no período: 24/02/2021 a 
31/12/2021. 

Prevenção e Detecção de 
Cartéis em Licitações 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1
52 

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

Primeiros Passos em Licitações: 
Entendendo Licitações  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=812 

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/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=814 

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

http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/337
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/337
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/345
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/345
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/152
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/152
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=812
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=812
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=814
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=814


 

 

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

Primeiros Passos em Licitações: 
Dispensa/Inexigibilidade de 
Licitação  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=817 

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: 
Convocação de Interessados  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=824 

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: 
Habilitação em Licitações  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=830 

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 
8.666/93  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=832 

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. 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=817
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=817
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=824
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=824
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=830
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=830
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=832
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=832


 

 

Inscrições permanentes. 
Primeiros Passos em Licitações: 
Julgamento das Propostas  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=838 

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

Termo de Referência 2020 – O 
que é Termo de Referência?  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=842 

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

Termo de Referência 2020 – 
Elementos Essenciais  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=848 

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

Termo de Referência 2020 – 
Estudos Técnicos Preliminares  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=850 

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

Termo de Referência 2020 – https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=838
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=838
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=842
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=842
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=848
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=848
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=850
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=850
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=851


 

 

Definição do Objeto  ursoDetalhe?idInscricao=851 Destinado aos servidores públicos, 
agentes políticos, estudantes e cidadãos 
em geral com atividades relacionadas, 
diretamente ou indiretamente ao setor 
público. Inscrições permanentes. 

Termo de Referência 2020 – 
Justificação da Contratação 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=855 

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

Termo de Referência 2020 – 
Aceitação do Material  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=858 

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

Termo de Referência 2020 – 
Deveres do Contratante e da 
Contratada  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=861 

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

Termo de Referência 2020 – 
Requisitos de Habilitação  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=862 

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

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=851
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=855
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=855
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=858
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=858
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=861
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=861
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=862
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=862


 

 

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

Termo de Referência 2020 – 
Subcontratação  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=863 

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

GFCA: Fiscalização dos Débitos 
Previdenciários e Trabalhistas 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=773 

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. 

 
 

Formação de Pregoeiros  

https://portal-
br.tcerj.tc.br/web/ecg/ead/cursosecg/pro
gramacao 

Certificado de 30 horas pelo TCE-RJ. 
Destinado ao público estadual, federal, 
municipal, TCE-RJ e outros Tribunais. 
Período de inscrição: 01/01/2021 a 
20/06/2021. Realização: 20/01/2021 a 
02/07/2021. 

 
Pregão Eletrônico – 

Questões complexas 

http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sg
e/PreMatricula/Criar/346 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 
Destinado aos servidores do TCE-MS, 
Jurisdicionados e sociedade. Período de 
inscrição: 19/01/2021 a 30/12/2021. 
Disponível no período: 09/03/2021 a 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=863
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=863
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=773
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=773
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/ecg/ead/cursosecg/programacao
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/ecg/ead/cursosecg/programacao
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/ecg/ead/cursosecg/programacao
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/346
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/346


 

 

31/12/2021. 
Arquivologia  Arquivologia https://unieducar.org.br/catalogo/curso-

gratis/arquivologia-gratuito 
Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como 
condição para ter a matrícula validada. É 
disponibilizada uma única chance para 
realização de prova. 

As Emoções e as 
Habilidades 
Intrapessoal e 
Interpessoal  

Inteligência Emocional https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3
18 

Certificado de 50 horas pela ENAP. 
Destinado aos servidores públicos que, em 
posição de liderança, necessitam conhecer 
e executar estratégias para lidar com 
emoções pessoais e interpessoais atuem 
em procedimentos arquivísticos. Qualquer 
pessoa pode realizar o curso. Inscrições 
permanentes. 

 
Inteligência Relacional: 

lideranças, grupos e 
competências interpessoais 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/inteligencia-relacional-liderancas-
grupos-e-competencias-interpessoais 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como 
condição para ter a matrícula validada. É 
disponibilizada uma única chance para 
realização de prova. 

Atendimento ao Atendimento ao Público https://www.ev.org.br/cursos/atendiment Certificado de 10 horas pela Escola Virtual 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/arquivologia-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/arquivologia-gratuito
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/318
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/318
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/inteligencia-relacional-liderancas-grupos-e-competencias-interpessoais
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/inteligencia-relacional-liderancas-grupos-e-competencias-interpessoais
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/inteligencia-relacional-liderancas-grupos-e-competencias-interpessoais
https://www.ev.org.br/cursos/atendimento-ao-publico


 

 

Público o-ao-publico Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar 
o curso. 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. 

Atendimento ao Público  https://educacaoadistancia.camara.leg.b
r/site/para-cidadaos/ 

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

Excelência no Atendimento https://saberes.senado.leg.br/course/ind
ex.php?categoryid=243 

Certificado de 20 horas pelo Senado 
Federal. Inscrições permanentes. 

 
 

Qualidade no Atendimento 
Aplicada ao Serviço Público 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/qualidade-no-atendimento-
aplicada-ao-servico-publico-gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como 
condição para ter a matrícula validada. É 
disponibilizada uma única chance para 
realização de prova. 

Auditoria Interna  Técnicas de Auditoria Interna 
Governamental  

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3
12 

Certificado de 24 horas pela ENAP. 
Destinado aos agentes Públicos que 
atuam na atividade de auditoria interna 
governamental e ao público em geral. 

https://www.ev.org.br/cursos/atendimento-ao-publico
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://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/para-cidadaos/
https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/para-cidadaos/
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=243
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=243
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/qualidade-no-atendimento-aplicada-ao-servico-publico-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/qualidade-no-atendimento-aplicada-ao-servico-publico-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/qualidade-no-atendimento-aplicada-ao-servico-publico-gratuito
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/312
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/312


 

 

Inscrições permanentes. 
Autoliderança  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. 

Banco de Dados – 
Consulta  

Descoberta de 
Conhecimento em 

Bases de Dados: 
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 estudantes e profissionais da área de 
informática ou computação. Inscrições até 
30/06/2021. Realização até 31/07/2021. 

Banco de Dados – 
Gerenciamento  

Administrando Bancos de Dados https://www.ev.org.br/cursos/administra
ndo-bancos-de-dados 

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

Introdução à Organização de 
Dados para Análise Multivariada  

https://educacao-
executiva.fgv.br/cursos/online/curta-
media-duracao-online/introducao-
organizacao-de-dados-para-analise-
multivariada 

Declaração de Participação de 05 horas 
pela FGV. Destinado aos profissionais que 
desejam ampliar seus conhecimentos 
sobre análise multivariada. Inscrições 
permanentes. 

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.  

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/163
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/163
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=79
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=79
https://www.ev.org.br/cursos/administrando-bancos-de-dados
https://www.ev.org.br/cursos/administrando-bancos-de-dados
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-organizacao-de-dados-para-analise-multivariada
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-organizacao-de-dados-para-analise-multivariada
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-organizacao-de-dados-para-analise-multivariada
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-organizacao-de-dados-para-analise-multivariada
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-organizacao-de-dados-para-analise-multivariada
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153


 

 

Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) 

https://www.ev.org.br/cursos/lei-geral-
de-protecao-de-dados-lgpd 

Certificado de 02 horas pela Escola Virtual 
Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar 
o curso. Inscrições permanentes. 

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

Declaração de Participação 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. 

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. 

 
LGPD para Marketing 

https://ead.escolaaberta3setor.org.br/co
urses/lgpd-para-marketing 

Certificado de 03 horas pela Escola Aberta 
do Terceiro Setor. Inscrições permanentes. 

 
LGPD e Privacidade 

https://ead.escolaaberta3setor.org.br/co
urses/lgpd-e-privacidade 

Certificado de 06 horas pela Escola Aberta 
do Terceiro Setor. Inscrições permanentes. 

Novidades sobre a 
LGPD 

https://ead.escolaaberta3setor.org.br/co
urses/novidades-sobre-a-lgpd 

Certificado de 01 hora pela Escola Aberta 
do Terceiro Setor. Inscrições permanentes. 

  
 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/lgpd-lei-geral-de-protecao-de-

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 

https://www.ev.org.br/cursos/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd
https://www.ev.org.br/cursos/lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd
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/protecao-de-dados
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/290
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/290
https://ead.escolaaberta3setor.org.br/courses/lgpd-para-marketing
https://ead.escolaaberta3setor.org.br/courses/lgpd-para-marketing
https://ead.escolaaberta3setor.org.br/courses/lgpd-e-privacidade
https://ead.escolaaberta3setor.org.br/courses/lgpd-e-privacidade
https://ead.escolaaberta3setor.org.br/courses/novidades-sobre-a-lgpd
https://ead.escolaaberta3setor.org.br/courses/novidades-sobre-a-lgpd
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/lgpd-lei-geral-de-protecao-de-dados-aplicacoes-e-boas-praticas-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/lgpd-lei-geral-de-protecao-de-dados-aplicacoes-e-boas-praticas-gratuito


 

 

 
Lei Geral de Proteção 

de Dados – Aplicações e 
Boas Práticas 

dados-aplicacoes-e-boas-praticas-
gratuito 

pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como 
condição para ter a matrícula validada. É 
disponibilizada uma única chance para 
realização de prova. 

Banco de Dados – 
Modelagem e 
Programação 

Implementando Bancos de 
Dados 

https://www.ev.org.br/cursos/implement
ando-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 

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

Modelagem de Dados https://www.ev.org.br/cursos/modelage
m-de-dados 

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

Cerimonial e 
Gestão de Eventos 

Cerimonial e Protocolo https://educacaoadistancia.camara.leg.b
r/site/para-cidadaos/ 

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

Cerimonial no Ambiente 
Legislativo 

https://saberes.senado.leg.br/course/ind
ex.php?categoryid=243 

Certificado de 40 horas pelo Senado 
Federal. Inscrições permanentes. 

Comunicação  Comunicação Empresarial https://www.ev.org.br/cursos/comunicac
ao-empresarial 

Certificado de 12 horas pela Escola Virtual 
Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/lgpd-lei-geral-de-protecao-de-dados-aplicacoes-e-boas-praticas-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/lgpd-lei-geral-de-protecao-de-dados-aplicacoes-e-boas-praticas-gratuito
https://www.ev.org.br/cursos/implementando-bancos-de-dados
https://www.ev.org.br/cursos/implementando-bancos-de-dados
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-ciencia-de-dados
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-ciencia-de-dados
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-ciencia-de-dados
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/introducao-ciencia-de-dados
https://www.ev.org.br/cursos/modelagem-de-dados
https://www.ev.org.br/cursos/modelagem-de-dados
https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/para-cidadaos/
https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/para-cidadaos/
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=243
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=243
https://www.ev.org.br/cursos/comunicacao-empresarial
https://www.ev.org.br/cursos/comunicacao-empresarial


 

 

o curso. Inscrições permanentes. 
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. 

Introdução à Comunicação 
Institucional 

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

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

Comunicação Escrita https://www.ev.org.br/cursos/comunicac
ao-escrita 

Certificado de 40 horas pela Escola Virtual 
Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar 
o curso. Inscrições permanentes. 

Comunicação não 
Violenta e 
Comunicação 
Assertiva  

 
 

Comunicação Não-Violenta 
no Ambiente de Trabalho e 

Atendimento ao Público 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/comunicacao-nao-violenta-no-
ambiente-de-trabalho-e-atendimento-
ao-publico 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos estudantes, pesquisadores, 
professores, profissionais, servidores 
públicos e estudiosos dos temas postos 
em discussão. Observações: é necessário 
indicar 04 e-mails, como condição para ter 
a matrícula validada. É disponibilizada 
uma única chance para realização de 
prova. 

Controle de 
Documentos e 
Processos 

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 a 
comunidade em geral. Inscrições 
permanentes. 

Cumprimento de Execução de Decisões https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. 

https://www.ev.org.br/cursos/introducao-a-comunicacao-empresarial
https://www.ev.org.br/cursos/introducao-a-comunicacao-empresarial
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/comunicacao-escrita
https://www.ev.org.br/cursos/comunicacao-escrita
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/comunicacao-nao-violenta-no-ambiente-de-trabalho-e-atendimento-ao-publico
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/comunicacao-nao-violenta-no-ambiente-de-trabalho-e-atendimento-ao-publico
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/comunicacao-nao-violenta-no-ambiente-de-trabalho-e-atendimento-ao-publico
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/comunicacao-nao-violenta-no-ambiente-de-trabalho-e-atendimento-ao-publico
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/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=803


 

 

Decisões e 
Acórdãos  

Administrativas – Noções Gerais ursoDetalhe?idInscricao=803 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/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=808 

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. 

Desenvolvimento 
de Equipes  

Desenvolvimento de Equipes https://saberes.senado.leg.br/course/ind
ex.php?categoryid=243 

Certificado de 10 horas pelo Senado 
Federal. Inscrições permanentes. 

Desenvolvendo Times de Alta 
Performance 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3
56 

Certificado de 30 horas pela ENAP. 
Destinado a servidores públicos que 
buscam conhecimento e desenvolvimento 
de competências gerenciais, vivência do 
exercício da liderança, técnicas que 
promovem a alta performance de equipes 
para o alcance dos objetivos estratégicos 
da instituição. Qualquer pessoa pode 
realizar o curso. Inscrições permanentes. 

Diagramação e 
Design Gráfico 

Fundamentos do Design Gráfico https://www.ev.org.br/cursos/fundament
os-do-design-grafico 

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

Direito Noções de Direito Administrativo https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=803
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=808
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=808
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=243
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=243
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://www.ev.org.br/cursos/fundamentos-do-design-grafico
https://www.ev.org.br/cursos/fundamentos-do-design-grafico
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=804


 

 

Administrativo – O que é Direito Administrativo?  ursoDetalhe?idInscricao=804 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/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=807 

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 
–Princípios de Direito 
Administrativo  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=809 

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/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=810 

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/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=811 

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

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=804
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=807
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=807
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=809
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=809
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=810
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=810
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=811
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=811


 

 

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/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=815 

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/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=820 

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/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=822 

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/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=823 

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. 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=815
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=815
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=820
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=820
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=822
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=822
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=823
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=823


 

 

Inscrições permanentes. 
Noções de Direito Administrativo 
– Bens Públicos  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=834 

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

Noções de Direito Administrativo 
– Contratos Administrativos  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=836 

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

Noções de Direito Administrativo 
–Responsabilidade Civil do 
Estado  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=841 

Certificado de 03 horas pelo TCE-PR. 
Destinado aos servidores públicos, 
agentes políticos, estudantes e cidadãos 
em geral com atividades relacionadas, 
diretamente ou indiretamente ao setor 
público. Inscrições permanentes. 

Noções de Direito Administrativo 
– Prescrição e Decadências 
Administrativas  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=847 

Certificado de 03 horas pelo TCE-PR. 
Destinado aos servidores públicos, 
agentes políticos, estudantes e cidadãos 
em geral com atividades relacionadas, 
diretamente ou indiretamente ao setor 
público. Inscrições permanentes. 

Noções de Direito Administrativo https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=834
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=834
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=836
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=836
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=841
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=841
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=847
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=847
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=853


 

 

– Improbidade Administrativa ursoDetalhe?idInscricao=853 Destinado aos servidores públicos, 
agentes políticos, estudantes e cidadãos 
em geral com atividades relacionadas, 
diretamente ou indiretamente ao setor 
público. Inscrições permanentes. 

Direito Administrativo para 
Gerentes do Setor Público 

https://saberes.senado.leg.br/course/ind
ex.php?categoryid=243 

Certificado de 35 horas pelo Senado 
Federal. Inscrições permanentes. 

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.  

Direito Civil   
 

Direito Civil – Direito das 
Obrigações 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/direito-civil-direito-das-
obrigacoes-gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como 
condição para ter a matrícula validada. É 
disponibilizada uma única chance para 
realização de prova. 

 
Direito Civil –  

Responsabilidade Civil 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/direito-civil-responsabilidade-civil-
gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como 
condição para ter a matrícula validada. É 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=853
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=243
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=243
https://eskadauema.com/course/view.php?id=19
https://eskadauema.com/course/view.php?id=19
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/direito-civil-direito-das-obrigacoes-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/direito-civil-direito-das-obrigacoes-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/direito-civil-direito-das-obrigacoes-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/direito-civil-responsabilidade-civil-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/direito-civil-responsabilidade-civil-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/direito-civil-responsabilidade-civil-gratuito


 

 

disponibilizada uma única chance para 
realização de prova. 

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. 

Introdução ao Direito 
Constitucional 

https://saberes.senado.leg.br/course/ind
ex.php?categoryid=243 

Certificado de 40 horas pelo Senado 
Federal. Inscrições permanentes. 

 
Direito Constitucional I 

– Teoria da Constituição 

https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cur
sos/cursos-com-inscricoes-
abertas/evento/1348/-/direito-
constitucional-i-teoria-da-constituicao 

Certificado de 18 horas pelo TCM-SP. 
Destinado aos agentes públicos federais, 
estaduais e municipais; servidores do TCM 
sociedade civil organizada e interessados 
no tema. Inscrições abertas. Período de 
realização: 08/04/2021 a 13/05/2021. 

Direito Financeiro  Atualização Jurídica 
– Direito Financeiro – 

Orçamento Público e Lei 
de Responsabilidade Fiscal 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/atualizacao-juridica-direito-
financeiro-orcamento-publico-e-lei-de 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como 
condição para ter a matrícula validada. É 
disponibilizada uma única chance para 
realização de prova. 

 https://unieducar.org.br/catalogo/curso- Certificado de 04 horas pela Unieducar. 

https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=670
https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=670
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=243
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=243
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cursos/cursos-com-inscricoes-abertas/evento/1348/-/direito-constitucional-i-teoria-da-constituicao
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cursos/cursos-com-inscricoes-abertas/evento/1348/-/direito-constitucional-i-teoria-da-constituicao
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cursos/cursos-com-inscricoes-abertas/evento/1348/-/direito-constitucional-i-teoria-da-constituicao
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cursos/cursos-com-inscricoes-abertas/evento/1348/-/direito-constitucional-i-teoria-da-constituicao
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/atualizacao-juridica-direito-financeiro-orcamento-publico-e-lei-de
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/atualizacao-juridica-direito-financeiro-orcamento-publico-e-lei-de
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/atualizacao-juridica-direito-financeiro-orcamento-publico-e-lei-de
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/atualizacao-juridica-direito-financeiro-sistema-financeiro-nacional-gratuito


 

 

Atualização Jurídica 
– Direito Financeiro – 

Sistema Financeiro 
Nacional  

gratis/atualizacao-juridica-direito-
financeiro-sistema-financeiro-nacional-
gratuito 

Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como 
condição para ter a matrícula validada. É 
disponibilizada uma única chance para 
realização de prova. 

Direito 
Previdenciário  

 
Atualização Jurídica – 

Direito Previdenciário – 
Reforma da Previdência EC 

103/19 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/atualizacao-juridica-direito-
previdenciario-reforma-da-previdencia-
ec-10319 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como 
condição para ter a matrícula validada. É 
disponibilizada uma única chance para 
realização de prova. 

Direito Processual 
Civil 

 
Direito Processual Civil 

–  Fases do Procedimento 
Comum, Suspensão e Extinção 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/direito-processual-civil-fases-do-
procedimento-comum-suspensao-e-
extincao 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como 
condição para ter a matrícula validada. É 
disponibilizada uma única chance para 
realização de prova. 

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

Declaração de Participação de 05 horas 
pela FGV. Destinado aos profissionais da 
área de Direito e outros profissionais que 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/atualizacao-juridica-direito-financeiro-sistema-financeiro-nacional-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/atualizacao-juridica-direito-financeiro-sistema-financeiro-nacional-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/atualizacao-juridica-direito-financeiro-sistema-financeiro-nacional-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/atualizacao-juridica-direito-previdenciario-reforma-da-previdencia-ec-10319
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/atualizacao-juridica-direito-previdenciario-reforma-da-previdencia-ec-10319
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/atualizacao-juridica-direito-previdenciario-reforma-da-previdencia-ec-10319
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/atualizacao-juridica-direito-previdenciario-reforma-da-previdencia-ec-10319
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/direito-processual-civil-fases-do-procedimento-comum-suspensao-e-extincao
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/direito-processual-civil-fases-do-procedimento-comum-suspensao-e-extincao
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/direito-processual-civil-fases-do-procedimento-comum-suspensao-e-extincao
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/direito-processual-civil-fases-do-procedimento-comum-suspensao-e-extincao
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


 

 

desejam ampliar seus conhecimentos 
sobre assuntos relacionados ao tema do 
curso. Inscrições permanentes. 

Educação 
Corporativa 

Fundamentos e Metodologia da 
Educação Corporativa 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2
71 

Certificado de 40 horas pela ENAP. 
Destinado aos servidores públicos que 
almejam adquirir competências 
necessárias para a prática da educação 
corporativa. Inscrições permanentes. 

Estilos de 
Liderança  

Liderança e Gestão de Equipes https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3
73 

Certificado de 30 horas pela ENAP. 
Destinado as pessoas que exercem ou 
pretendem realizar a função de liderança 
no contexto do serviço público e a 
sociedade em geral. Inscrições 
permanentes. 

Introdução à Liderança Lean https://www.ev.org.br/cursos/introducao-
a-lideranca-lean 

Certificado de 04 horas pela Escola Virtual 
Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar 
o curso. Inscrições permanentes. 

Ferramentas de BI   
Power B.I. - 

Conhecimentos Básicos 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/power-bi-conhecimentos-basicos-
gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como 
condição para ter a matrícula validada. É 
disponibilizada uma única chance para 
realização de prova. 

Ferramentas para Gestão de Equipes em Trabalho https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3 Certificado de 20 horas pela ENAP. 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/271
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/271
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/373
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/373
https://www.ev.org.br/cursos/introducao-a-lideranca-lean
https://www.ev.org.br/cursos/introducao-a-lideranca-lean
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/power-bi-conhecimentos-basicos-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/power-bi-conhecimentos-basicos-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/power-bi-conhecimentos-basicos-gratuito
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/334


 

 

Liderar e Alcançar 
Metas e 
Resultados no 
Teletrabalho  

Remoto  34 Destinado aos Agentes Públicos que 
exercem função de liderança e sociedade 
em geral. Inscrições permanentes. 

Fiscalização de 
Contas do 
Governo Municipal  

 
 

Gestão Tributária Municipal 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1
25 

Certificado de 30 horas pela ENAP. 
Destinado aos em gestores e técnicos da 
administração dos municípios que atuem 
na área de tributação. Inscrições 
permanentes. 

Fiscalização de 
Licitações, 
Contratos e 
Convênios  

Convênios e Contratos 
Administrativos: fiscalização e 
prestação de contas 

http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sg
e/PreMatricula/Criar/331 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 
Destinado aos servidores do TCE-MS, 
Jurisdicionados e sociedade. Período de 
inscrição: 08/01/2021 a 30/12/2021. 
Disponível no período: 11/01/2021 a 
31/12/2021. 

Fiscalização de Contratos 
Administrativo  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=115 

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.  

Gestão e Fiscalização de 
Contratos  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=63 

Certificado de 08 horas pelo TCE-PR. 
Destinado aos funcionários públicos 
envolvidos na gestão e fiscalização de 
contratos públicos. Inscrições 
permanentes.   

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/334
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/125
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/125
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/331
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/331
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=115
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=115
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=63
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=63


 

 

Fiscalização e 
Monitoramento  

 
 

Monitoramento e Avaliação 
de Políticas Públicas 

https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cur
sos/cursos-com-inscricoes-
abertas/evento/1331/-/monitoramento-e-
avaliacao-de-politicas-publicas 

Certificado de 12 horas pelo TCM-SP. 
Destinado aos agentes públicos federais, 
estaduais e municipais; servidores do TCM 
sociedade civil organizada e interessados 
no tema. Inscrições abertas. Período de 
realização: 09/04/2021 a 14/05/2021. 

Gerenciamento da 
Segurança da 
Informação e 
Comunicação 

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. 

Gerenciamento de 
Documentos  

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 a 
comunidade em geral. Inscrições 
permanentes. 

Gerenciamento de 
Infraestrutura TIC  

Governança de TIC 
no Contexto da 

Transformação Digital 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3
79 

Certificado de 20 horas pela ENAP. 
Destinado aos agentes públicos que 
atuam ou venham a atuar nas áreas de 
tecnologia da informação. Inscrições 
permanentes.  

Gerenciamento de 
Servidores TIC  

Governança de TIC 
para o Governo Digital 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3
48 

Certificado de 40 horas pela ENAP. 
Destinado aos servidores públicos lotados 
nos diversos órgãos da administração 
pública desde que autorizados pela sua 
gestão direta. Servidores públicos de 
qualquer esfera e Poder, bem como 
cidadãos em geral estão autorizados a 

https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cursos/cursos-com-inscricoes-abertas/evento/1331/-/monitoramento-e-avaliacao-de-politicas-publicas
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cursos/cursos-com-inscricoes-abertas/evento/1331/-/monitoramento-e-avaliacao-de-politicas-publicas
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cursos/cursos-com-inscricoes-abertas/evento/1331/-/monitoramento-e-avaliacao-de-politicas-publicas
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cursos/cursos-com-inscricoes-abertas/evento/1331/-/monitoramento-e-avaliacao-de-politicas-publicas
https://www.ev.org.br/cursos/seguranca-em-tecnologia-da-informacao
https://www.ev.org.br/cursos/seguranca-em-tecnologia-da-informacao
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/379
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/379
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/348
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/348


 

 

realizar o curso. 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 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, bem como 
cidadãos em geral estão autorizados a 
realizar o curso. Inscrições permanentes. 

Gestão da 
Educação 
Corporativa 

Teletrabalho e Educação a 
Distância 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3
01 

Certificado de 08 horas pela ENAP. 
Destinado aos agentes públicos e 
interessados no tema. Inscrições 
permanentes. 

Gestão de 
Conflitos  

Gestão de Conflitos e 
Negociação 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3
72 

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

Gestão de Conflitos https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gest
ao-de-conflitos/ 

Certificado de 40 horas pelo SEST 
SENAT. Inscrições permanentes. 

Gestão de 
Contratos 

Gestão de Contratos e 
Convênios: Atribuições e 
Responsabilidade do Gestor 

http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sg
e/PreMatricula/Criar/326 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 
Destinado aos servidores do TCE-MS, 
Jurisdicionados e sociedade. Período de 
inscrição: 14/12/2020 a 30/12/2021. 
Disponível no período: 19/01/2021 a 
31/12/2021. 

GFCA: Tipos dos Serviços nos https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C Certificado de 01 hora pelo TCE-PR. 

https://www.ev.org.br/cursos/introducao-a-redes-de-computadores
https://www.ev.org.br/cursos/introducao-a-redes-de-computadores
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/342
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/342
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/301
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/301
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestao-de-conflitos/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestao-de-conflitos/
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/326
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/326
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=751


 

 

Contratos  ursoDetalhe?idInscricao=751 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/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=757 

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: Prerrogativas da 
Administração Pública nos 
Contratos  

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=765 

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/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=768 

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 Introdutórias de Licitação 
e Contratos Administrativos 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1
36 

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

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=751
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=757
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=757
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=765
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=765
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=768
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=768
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/136
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/136


 

 

administrativos. Inscrições permanentes. 
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 30/06/2021. 
Realização até 31/07/2021. 

Gestão de 
Processos 

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. 

 
 

Estratégia de Gestão de 
Processos e da Qualidade 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/estrategia-de-gestao-de-
processos-e-da-qualidade-gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como 
condição para ter a matrícula validada. É 
disponibilizada uma única chance para 
realização de prova. 

Gestão de Projetos Conceitos e Características dos 
Projetos 

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

Declaração de Participação de 05 horas 
pela FGV. Destinado aos profissionais da 
área de Gerenciamento de Projetos e 
outros profissionais que desejam ampliar 
seus conhecimentos sobre assuntos 
relacionados ao tema. Inscrições 

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=151
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=151
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://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/estrategia-de-gestao-de-processos-e-da-qualidade-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/estrategia-de-gestao-de-processos-e-da-qualidade-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/estrategia-de-gestao-de-processos-e-da-qualidade-gratuito
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/conceitos-e-caracteristicas-dos-projetos
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/conceitos-e-caracteristicas-dos-projetos
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/conceitos-e-caracteristicas-dos-projetos
https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/conceitos-e-caracteristicas-dos-projetos


 

 

permanentes. 
Introdução à Gestão de Projetos https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1

04 
Certificado de 20 horas pela ENAP. 
Destinado aos servidores que tenham 
vínculo com a administração pública nos 
níveis de governo federal, estadual e 
municipal e atuem no gerenciamento de 
projetos das organizações. Inscrições 
permanentes. 

Gestão de Projetos  https://educacaoadistancia.camara.leg.b
r/site/para-cidadaos/ 

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

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

Certificado de 30 horas pelo SEST 
SENAT. 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. 

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-

Declaração de Participação de 05 horas 
pela FGV. Destinado aos profissionais da 
área de projetos e outros profissionais que 

   
  

 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/104
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/104
https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/para-cidadaos/
https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/para-cidadaos/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestaodeprojetos/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestaodeprojetos/
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://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


 

 

gerenciamento-e-identificacao-de-
riscos-em-projetos 

desejam ampliar seus conhecimentos 
sobre assuntos relacionados ao tema do 
curso. Inscrições permanentes.  

Ágil no Contexto do Serviço 
Público 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3
17 

Certificado de 15 horas pela ENAP. 
Destinado a servidores públicos que 
desejam aprender a mostrar a mentalidade 
Ágil no gerenciamento de projetos e nas 
execuções de ações públicas, além de 
abordar a importância do Ágil na 
transformação digital no contexto do 
serviço público. Qualquer pessoa pode 
realizar o curso. Inscrições permanentes. 

 
Elaboração de Projetos 

https://ead.escolaaberta3setor.org.br/co
urses/elaboracao-de-projetos 

Certificado de 02 horas e 30 minutos pela 
Escola Aberta do Terceiro Setor. 
Inscrições permanentes. 

Gestão de Projetos  https://play.veduca.org/curso-online-
gestao-projetos 

Certificado de 45 horas pelo Veduca. 
Destinado a pessoas que querem 
administrar melhor seus projetos e 
desejam aprender mais sobre Project 
Management Body of Knowledge.  
Inscrições permanentes.  

Gestão de Riscos Curso Básico de Gestão de 
Riscos Corporativos 

https://cursos.poca.ufscar.br/course/ind
ex.php?categoryid=15 

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

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://www.escolavirtual.gov.br/curso/317
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/317
https://ead.escolaaberta3setor.org.br/courses/elaboracao-de-projetos
https://ead.escolaaberta3setor.org.br/courses/elaboracao-de-projetos
https://play.veduca.org/curso-online-gestao-projetos
https://play.veduca.org/curso-online-gestao-projetos
https://cursos.poca.ufscar.br/course/index.php?categoryid=15
https://cursos.poca.ufscar.br/course/index.php?categoryid=15


 

 

Gestão de Riscos em Processos 
de Trabalho (segundo o Coso) 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3
00 

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

Gestão de 
Indicadores 
Institucionais  

 
 

Entendendo Indicadores 

https://ead.escolaaberta3setor.org.br/co
urses/entendendo-indicadores 

Certificado de 03 horas pela Escola Aberta 
do Terceiro Setor. Inscrições permanentes. 

Gestão de 
Logística e 
Patrimonial  

Gestão do Nível de 
Serviço Logístico 

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gest
ao-do-nivel-de-servico-logistico/ 

Certificado de 30 horas pelo SEST 
SENAT. Inscrições permanentes. 

 
 

Gestão Patrimonial de 
Bens Públicos 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/gestao-patrimonial-de-bens-
publicos-gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como 
condição para ter a matrícula validada. É 
disponibilizada uma única chance para 
realização de prova. 

Gestão de 
Mudanças 

Introdução à Teoria 
da Mudança 

https://ead.escolaaberta3setor.org.br/co
urses/introducao-a-teoria-da-mudanca 

Certificado de 02 horas pela Escola Aberta 
do Terceiro Setor. Inscrições permanentes. 

Gestão do 
Conhecimento  

Gestão da Informação e 
Documentação – Conceitos 
Básicos em Gestão Documental  

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/7
3 

Certificado de 40 horas pela ENAP. 
Destinado a servidores públicos que atuem 
em procedimentos arquivísticos. Qualquer 
pessoa pode realizar o curso. Inscrições 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/300
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/300
https://ead.escolaaberta3setor.org.br/courses/entendendo-indicadores
https://ead.escolaaberta3setor.org.br/courses/entendendo-indicadores
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestao-do-nivel-de-servico-logistico/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestao-do-nivel-de-servico-logistico/
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/gestao-patrimonial-de-bens-publicos-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/gestao-patrimonial-de-bens-publicos-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/gestao-patrimonial-de-bens-publicos-gratuito
https://ead.escolaaberta3setor.org.br/courses/introducao-a-teoria-da-mudanca
https://ead.escolaaberta3setor.org.br/courses/introducao-a-teoria-da-mudanca
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/73
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/73


 

 

permanentes. 
Noções Gerais de Direitos 
Autorais 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/7
2 

Certificado de 10 horas pela ENAP. 
Destinado a servidores públicos que a 
desejam aprender a relacionar as 
recomendações e determinações legais às 
situações reais de uso e de 
compartilhamento de materiais produzidos 
por terceiros. Qualquer pessoa pode 
realizar o curso. Inscrições permanentes. 

Gestão do 
Desempenho da 
Equipe  

Desenvolvendo Times de Alta 
Performance 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3
56 

Certificado de 30 horas pela ENAP. 
Destinado a servidores públicos que 
buscam conhecimento e desenvolvimento 
de competências gerenciais, vivência do 
exercício da liderança, técnicas que 
promovem a alta performance de equipes 
para o alcance dos objetivos estratégicos 
da instituição. Qualquer pessoa pode 
realizar o curso. Inscrições permanentes. 

Gestão do Tempo  Gestão do Tempo https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gest
ao-do-tempo/ 

Certificado de 12 horas pelo SEST 
SENAT. Inscrições permanentes. 

Gestão Estratégica 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 

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

Estratégia de Negócios https://www.ev.org.br/cursos/estrategia- Certificado de 20 horas pela Escola Virtual 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/72
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/72
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestao-do-tempo/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestao-do-tempo/
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://www.ev.org.br/cursos/estrategia-de-negocios


 

 

de-negocios Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar 
o curso. Inscrições permanentes. 

Gestão da Estratégia com BSC - 
Fundamentos 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1
03 

Certificado de 20 horas 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. 

Gestão Estratégica com Foco na 
Administração Pública 

https://saberes.senado.leg.br/course/ind
ex.php?categoryid=243 

Certificado de 40 horas pelo Senado 
Federal. Inscrições permanentes. 

Noções Básicas sobre 
Planejamento Estratégico 

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

Planejamento Estratégico para 
Organizações Públicas 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1
07 

Certificado de 40 horas pela ENAP. 
Destinado aos agentes públicos que 
atuem na área de planejamento 
organizacional. Inscrições permanentes. 

Referenciais Estratégicos https://educacao-
executiva.fgv.br/cursos/online/curta-
media-duracao-online/referenciais-
estrategicos 

Declaração de Participação 05 horas pela 
FGV. Destinado aos profissionais que 
desejam ampliar seus conhecimentos 
sobre assuntos relacionados ao tema do 
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curso. Inscrições permanentes. 
Gestão Estratégica com Foco em 
Resultados 

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

Certificado de 50 horas pelo SEST 
SENAT. Inscrições permanentes. 

 
 

Planejamento Estratégico 

https://play.veduca.org/curso-online-
planejamento-estrategico 

Certificado de 05 horas pelo Veduca. 
Destinado aos gestores de organizações 
(privadas, públicas e de terceiro setor), 
empreendedores ou que gostariam de 
aprender mais sobre estratégia 
empresarial. Inscrições permanentes.  

Gestão Financeira 
e Orçamentária 

Gestão Orçamentária e 
Financeira 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2
57 

Certificado de 20 horas 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. 

Gestão de 
Competências  

Gestão Baseada em 
Competências 

https://cursos.poca.ufscar.br/course/ind
ex.php?categoryid=15 

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 

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://play.veduca.org/curso-online-planejamento-estrategico
https://play.veduca.org/curso-online-planejamento-estrategico
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://cursos.poca.ufscar.br/course/index.php?categoryid=15
https://cursos.poca.ufscar.br/course/index.php?categoryid=15


 

 

em busca de atualização, assim como a 
comunidade em geral. Inscrições 
permanentes. 

Gestão por Competências https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1
75 

Certificado de 40 horas pela ENAP. 
Destinado aos interessados em conhecer 
como a Gestão por Competências pode 
ocorrer na administração pública. 
Inscrições permanentes.  

Gestão Pública Estruturas de Gestão Pública https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2
81 

Certificado de 30 horas pela TCU. 
Destinado aos servidores públicos e 
cidadãos em geral. Inscrições 
permanentes. 

 
Administração Pública 

como Você Nunca Viu 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/administracao-publica-como-
voce-nunca-viu-gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como 
condição para ter a matrícula validada. É 
disponibilizada uma única chance para 
realização de prova. 

 
Atualização Jurídica – 

Administrativo –  Modelos 
de Administração Pública 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/atualizacao-juridica-
administrativo-modelos-de-
administracao-publica-gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como 
condição para ter a matrícula validada. É 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/175
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/175
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/281
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/281
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/administracao-publica-como-voce-nunca-viu-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/administracao-publica-como-voce-nunca-viu-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/administracao-publica-como-voce-nunca-viu-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/atualizacao-juridica-administrativo-modelos-de-administracao-publica-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/atualizacao-juridica-administrativo-modelos-de-administracao-publica-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/atualizacao-juridica-administrativo-modelos-de-administracao-publica-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/atualizacao-juridica-administrativo-modelos-de-administracao-publica-gratuito


 

 

disponibilizada uma única chance para 
realização de prova. 

Governança de 
TIC 

Fundamentos de Governança de 
TI 

https://www.ev.org.br/cursos/fundament
os-de-governanca-de-ti 

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

Governança de Dados https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2
70 

Certificado de 30 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. 

Idiomas – 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. 

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. 

https://www.ev.org.br/cursos/fundamentos-de-governanca-de-ti
https://www.ev.org.br/cursos/fundamentos-de-governanca-de-ti
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/270
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/270
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.ev.org.br/cursos/lingua-inglesa-basic-review
https://www.ev.org.br/cursos/lingua-inglesa-basic-review


 

 

Língua Inglesa: Different types of 
texts 

https://www.ev.org.br/cursos/lingua-
inglesa-different-types-of-texts 

Certificado de 04 horas pela Escola Virtual 
Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar 
o curso. Inscrições permanentes. 

Inovação Inovação e Criatividade https://ead.sestsenat.org.br/cursos/inov
acao-e-criatividade/ 

Certificado de 20 horas pelo SEST 
SENAT. Inscrições permanentes. 

Gestão da 
Inovação 

https://play.veduca.org/curso-online-
gestao-inovacao 

Certificado de 45 horas pelo Veduca. 
Destinado a pessoas que desejam 
entender melhor o que é definido como 
inovação. Inscrições permanentes. 

Legislação 
Orçamentária  

 
Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para 
Municípios 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1
13 

Certificado de 30 horas pela ENAP. 
Destinado aos agentes públicos que 
atuem no aperfeiçoamento e na 
elaboração da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias dos municípios. Inscrições 
permanentes. 

Legislação 
Previdenciária  

 
Noções Básicas em 

Previdência Complementar 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1
83 

Certificado de 25 horas pela ENAP. 
Destinado aos servidores públicos, 
associados de sindicatos e entidades de 
classe e setoriais, empregados de 
Empresas e qualquer pessoa que tenha 
interesse em conhecer o tema. Inscrições 
permanentes. 

 
Atualização Jurídica – 

Aposentadoria do Servidor 
Público - Reforma da 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/atualizacao-juridica-
aposentadoria-do-servidor-publico-
reforma-da-previdencia 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 

https://www.ev.org.br/cursos/lingua-inglesa-different-types-of-texts
https://www.ev.org.br/cursos/lingua-inglesa-different-types-of-texts
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/inovacao-e-criatividade/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/inovacao-e-criatividade/
https://play.veduca.org/curso-online-gestao-inovacao
https://play.veduca.org/curso-online-gestao-inovacao
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/113
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/113
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/183
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/183
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/atualizacao-juridica-aposentadoria-do-servidor-publico-reforma-da-previdencia
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/atualizacao-juridica-aposentadoria-do-servidor-publico-reforma-da-previdencia
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/atualizacao-juridica-aposentadoria-do-servidor-publico-reforma-da-previdencia
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/atualizacao-juridica-aposentadoria-do-servidor-publico-reforma-da-previdencia


 

 

Previdência EC 103/19 necessário indicar 04 e-mails, como 
condição para ter a matrícula validada. É 
disponibilizada uma única chance para 
realização de prova. 

Liderança  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. 

A Liderança Pública em Tempos 
de Crise 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2
99 

Certificado de 10 horas pela ENAP. 
Destinado aos agentes públicos que 
atuam na gestão de equipes e 
interessados no tema. Inscrições 
permanentes. 

Liderança e Gestão de Equipes https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3
73 

Certificado de 20 horas pela ENAP. 
Destinado a pessoas que exercem ou 
pretendem realizar a função de liderança 
no contexto do serviço público. Inscrições 
permanentes. 

Introdução ao Tema da 
Liderança 

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

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

Desenvolvimento de Lideranças https://ead.sestsenat.org.br/cursos/dese
nvolvimento-de-liderancas/ 

Certificado de 30 horas pelo SEST 
SENAT. Inscrições permanentes. 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/163
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/163
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/299
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/299
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/373
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/373
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
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/desenvolvimento-de-liderancas/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/desenvolvimento-de-liderancas/


 

 

Liderança: O que Você Precisa 
Saber 

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/lider
anca-o-que-voce-precisa-saber/ 

Certificado de 08 horas pelo SEST 
SENAT. Inscrições permanentes. 

Introdução à Liderança Lean https://www.ev.org.br/cursos/introducao-
a-lideranca-lean 

Certificado de 04 horas pela Escola Virtual 
Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar 
o curso. Inscrições permanentes. 

Liderança e 
Teletrabalho  

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. 

Monitoramento e 
Fiscalização de 
Obras  

Fiscalização de Projetos e Obras 
de Engenharia 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2
15 

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

Contratação de Obras e Serviços 
de Engenharia 

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

Negociação  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 

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://www.ev.org.br/cursos/introducao-a-lideranca-lean
https://www.ev.org.br/cursos/introducao-a-lideranca-lean
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/334
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/334
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/215
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/215
https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=679
https://www.tcees.tc.br/escola/catalogo-de-cursos/curso/?id=679
https://eskadauema.com/course/view.php?id=5
https://eskadauema.com/course/view.php?id=5


 

 

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. 

Normas, 
Procedimentos e 
Técnicas de 
Auditoria  

Elaboração de Relatórios de 
Auditoria 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3
14 

Certificado de 24 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/curso/3
12 

Certificado de 24 horas pela ENAP. 
Destinado aos agentes públicos que 
atuam na atividade de auditoria interna 
governamental. Inscrições permanentes. 

Auditoria Baseada em Risco – 
Etapa I 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=70614
4:106:115803749643612::NO:106:P106
_COD,P106_VOLTA:202132,3 

Certificado de 25 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. 
O curso também pode ser realizado por 
qualquer cidadão interessado no tema. 

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://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/ords/f?p=706144:106:115803749643612::NO:106:P106_COD,P106_VOLTA:202132,3
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=706144:106:115803749643612::NO:106:P106_COD,P106_VOLTA:202132,3
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=706144:106:115803749643612::NO:106:P106_COD,P106_VOLTA:202132,3


 

 

Curso autoinstrucional.  
Auditoria Baseada em Risco – 
Etapa II 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=70614
4:106:115803749643612::NO:106:P106
_COD,P106_VOLTA:202161,3 

Certificado de 25 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. 
O curso também pode ser realizado por 
qualquer cidadão interessado no tema. 
Curso autoinstrucional. 

Orçamento Público Educação Fiscal – Orçamento e 
Coesão Social 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1
84 

Certificado de 40 horas pela ENAP. 
Destinado a estudantes universitários de 
diferentes cursos, especialmente àqueles 
que estejam insertos em cursos afins aos 
temas de Sociologia, Economia, Direito, 
Administração, Contabilidade, Finanças e 
Orçamento, com interesse em se 
aprofundar na temática de educação fiscal, 
estado e tributação. Inscrições 
permanentes. 

Introdução ao Orçamento Público https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1
16 

Certificado de 40 horas pela ENAP. 
Destinado a pessoas que tenham 
interesse no orçamento público. Inscrições 
permanentes. 

Básico em Orçamento Público https://www.escolavirtual.gov.br/curso/1
15 

Certificado de 30 horas pela ENAP. 
Destinado aos servidores e estudantes 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=706144:106:115803749643612::NO:106:P106_COD,P106_VOLTA:202161,3
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=706144:106:115803749643612::NO:106:P106_COD,P106_VOLTA:202161,3
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=706144:106:115803749643612::NO:106:P106_COD,P106_VOLTA:202161,3
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/184
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/184
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/116
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/116
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/115
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/115


 

 

que tenham interesse no orçamento 
público. Inscrições permanentes. 

Introdução ao Orçamento Público https://saberes.senado.leg.br/course/ind
ex.php?categoryid=243 

Certificado de 40 horas pelo Senado 
Federal. Inscrições permanentes. 

Orçamento Público Focado na 
Elaboração do PPA 

https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/C
ursoDetalhe?idInscricao=67 

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

Controle Social e o 
Orçamento Público  

https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cur
sos/cursos-com-inscricoes-
abertas/evento/1341/-/controle-social-e-
orcamento-publico 

Certificado de 15 horas pelo TCM-SP. 
Destinado aos agentes públicos federais, 
estaduais e municipais; servidores do TCM 
sociedade civil organizada e interessados 
no tema. Inscrições abertas. Período de 
realização: 14/04/2021 a 19/05/2021. 

 
Orçamento Público: 

PPA 

http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sg
e/PreMatricula/Criar/348 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 
Destinado aos servidores do TCE-MS, 
Jurisdicionados e sociedade. Período de 
inscrição: 01/02/2021 a 30/12/2021. 
Disponível no período: 02/03/2021 a 
31/12/2021. 

Introdução ao 
Orçamento Público  

 

http://siged.ipc.tce.ce.gov.br/evento/prev
istos/ 

Certificado de 20 horas pelo TCE-CE. 
Destinado aos servidores do TCE-CE, 
Jurisdicionados, sociedade e membros do 
TCE-CE. Período de inscrição: 15/03/2021 
a 14/04/2021. Período de realização: 

https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=243
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=243
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=67
https://www1.tce.pr.gov.br/EGP/Home/CursoDetalhe?idInscricao=67
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cursos/cursos-com-inscricoes-abertas/evento/1341/-/controle-social-e-orcamento-publico
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cursos/cursos-com-inscricoes-abertas/evento/1341/-/controle-social-e-orcamento-publico
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cursos/cursos-com-inscricoes-abertas/evento/1341/-/controle-social-e-orcamento-publico
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/cursos/cursos-com-inscricoes-abertas/evento/1341/-/controle-social-e-orcamento-publico
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/348
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/348
http://siged.ipc.tce.ce.gov.br/evento/previstos/
http://siged.ipc.tce.ce.gov.br/evento/previstos/


 

 

19/04/2021 a 17/05/2021. 
Orçamento de 
Obras Públicas  

Obras Públicas de 
Edificação e de 

Saneamento – Módulo 
Planejamento 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2
79 

Certificado de 40 horas pelo TCU. 
Destinado aos servidores e gestores da 
Administração Pública envolvidos com o 
planejamento, licitação, contratação e 
acompanhamento da execução de obras 
públicas de edificações e de saneamento. 
Inscrições permanentes. 

Pessoas e Equipe  Desenvolvendo Times de Alta 
Performance 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3
56 

Certificado de 30 horas pela ENAP. 
Destinado a servidores públicos que 
buscam conhecimento e desenvolvimento 
de competências gerenciais, vivência do 
exercício da liderança, técnicas que 
promovem a alta performance de equipes 
para o alcance dos objetivos estratégicos 
da instituição. Qualquer pessoa pode 
realizar o curso. Inscrições permanentes. 

Primeiros Socorros Noções de Primeiros Socorros https://ead.sestsenat.org.br/cursos/noco
es-de-primeiros-socorros/ 

Certificado de 20 horas pelo SEST 
SENAT. Inscrições permanentes. 

Procedimentos de 
Prevenção Contra 
Incêndio 

Noções de Prevenção e 
Combate a Incêndios 

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/noco
es-de-prevencao-e-combate-a-
incendios/ 

Certificado de 20 horas pelo SEST 
SENAT. Inscrições permanentes. 

Qualidade de vida 
no trabalho 

Qualidade de Vida no Trabalho https://ead.sestsenat.org.br/cursos/quali
dade-de-vida-no-trabalho/ 

Certificado de 20 horas pelo SEST 
SENAT. Inscrições permanentes. 

Redação de Documentação Oficial sem 
Complicação 

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

Certificado de 08 horas pelo SEST 
SENAT. Inscrições permanentes. 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/279
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/279
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/nocoes-de-primeiros-socorros/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/nocoes-de-primeiros-socorros/
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-prevencao-e-combate-a-incendios/
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/


 

 

Documentos e 
Relatórios 

Redação na 
Administração Pública: 

elaboração de textos 
oficiais  

https://portal-
br.tcerj.tc.br/web/ecg/ead/cursosecg/pro
gramacao 

Certificado de 42 horas pelo TCE-RJ. 
Destinado ao público estadual, federal, 
municipal, TCE-RJ e outros Tribunais. 
Período de inscrição: 04/01/2021 a 
16/07/2021. Realização: 21/07/2021 a 
03/09/2021. 

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

Secretariado   
Formação de 

Secretariado Executivo 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/formacao-de-secretariado-
executivo-gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como 
condição para ter a matrícula validada. É 
disponibilizada uma única chance para 
realização de prova. 

Sistema de 
Planejamento 
Governamental  

Planejamento Governamental https://www.escolavirtual.gov.br/curso/2
58 

Certificado de 20 horas pelo TCU. 
Destinado aos servidores públicos em 
geral. Inscrições permanentes.  

Sistema E-social E-Social: O que é e como utilizá-
lo? 

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/esoci
al/ 

Certificado de 08 horas pelo SEST 
SENAT. Inscrições permanentes. 

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 

https://portal-br.tcerj.tc.br/web/ecg/ead/cursosecg/programacao
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/ecg/ead/cursosecg/programacao
https://portal-br.tcerj.tc.br/web/ecg/ead/cursosecg/programacao
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://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/formacao-de-secretariado-executivo-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/formacao-de-secretariado-executivo-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/formacao-de-secretariado-executivo-gratuito
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/258
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/258
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/esocial/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/esocial/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/219
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/219


 

 

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. 

Sistema SEI Sistema Eletrônico de 
Informações – SEI! 
ADMINISTRAR 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3
04 

Certificado de 40 horas pela ENAP. 
Destinado a pessoas 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/curso/7
4 

Certificado de 20 horas pela ENAP. 
Destinado aos agentes públicos das 
esferas de governo federal, estadual e 
municipal que tenham atuação na gestão 
de documentos. Inscrições permanentes. 

Sistemática de 
Gestão de 
Pessoas  

Gestão de Pessoas https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gest
ao-de-pessoas/ 

Certificado de 20 horas pelo SEST 
SENAT. Inscrições permanentes. 

Introdução à Gestão de 
Recursos Humanos 

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

Declaração de Participação de 05 horas 
pela FGV. Destinado aos estudantes do 
ensino médio e superior e profissionais 
que desejam ampliar seus conhecimentos 
sobre assuntos relacionados ao tema do 
curso. Inscrições permanentes. 

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


 

 

Software Excel 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. 

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. 

Fórmulas e Gráficos no Excel https://ead.sestsenat.org.br/cursos/form
ulas-e-graficos-no-excel/ 

Certificado de 04 horas pelo SEST 
SENAT. Inscrições permanentes. 

Excel Avançado 
Aplicado à Análise de 

Dados 

http://siged.ipc.tce.ce.gov.br/evento/prev
istos/ 

Certificado de 20 horas pelo TCE-CE. 
Destinado aos servidores do TCE-CE, 
Jurisdicionados e sociedade. Período de 
inscrição: 15/03/2021 a 14/04/2021. 
Período de realização: 19/04/2021 a 
17/05/2021. 

Microsoft Excel 
2016 – Básico 

https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-
excel-2016-basico 

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

Microsoft Excel 
2016 – Intermediário 

https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-
excel-2016-intermediario 

Certificado de 20 horas pela Escola Virtual 
Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar 
o curso. Inscrições permanentes. 

Software 
PowerPoint 

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 

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://www.ev.org.br/cursos/microsoft-excel-2016-avancado
https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-excel-2016-avancado
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/formulas-e-graficos-no-excel/
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/formulas-e-graficos-no-excel/
http://siged.ipc.tce.ce.gov.br/evento/previstos/
http://siged.ipc.tce.ce.gov.br/evento/previstos/
https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-excel-2016-basico
https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-excel-2016-basico
https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-excel-2016-intermediario
https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-excel-2016-intermediario
https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-powerpoint-2016-avancado
https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-powerpoint-2016-avancado


 

 

o curso. Inscrições permanentes. 
Software Word  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. 

Suporte à Saúde 
Ocupacional  

Saúde Ocupacional https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.p
hp?categoryid=149 

Certificado de 30 horas pelo Instituto 
Federal do Rio Grande do Sul. Destinado 
aos profissionais da saúde, porém 
qualquer pessoa interessada pode se 
inscrever e realizar o curso. Inscrições até 
30/06/2021. Realização até 31/07/2021. 

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. 

Técnicas de 
Apresentação  

Desenvolvimento 
de Apresentações com 

Slides 

https://cursos.poca.ufscar.br/course/ind
ex.php?categoryid=4 

Certificado de 05 horas pela Universidade 
Federal de São Carlos. Destinado a 
comunidade em geral. Inscrições 
permanentes.  

Técnicas de 
Comunicação  

Comunicação empresarial https://www.ev.org.br/cursos/comunicac
ao-empresarial 

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

Comunicação e 
Expressão 

https://www.ev.org.br/cursos/comunicac
ao-e-expressao 

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

https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-word-2016-avancado
https://www.ev.org.br/cursos/microsoft-word-2016-avancado
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=149
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=149
https://eskadauema.com/course/view.php?id=37
https://eskadauema.com/course/view.php?id=37
https://cursos.poca.ufscar.br/course/index.php?categoryid=4
https://cursos.poca.ufscar.br/course/index.php?categoryid=4
https://www.ev.org.br/cursos/comunicacao-empresarial
https://www.ev.org.br/cursos/comunicacao-empresarial
https://www.ev.org.br/cursos/comunicacao-e-expressao
https://www.ev.org.br/cursos/comunicacao-e-expressao


 

 

Língua Portuguesa 
sem Complicação  

https://www.ev.org.br/cursos/lingua-
portuguesa-sem-complicacoes 

Certificado de 20 horas pela Escola Virtual 
Bradesco. Qualquer pessoa pode realizar 
o curso. Inscrições permanentes. 

Técnicas de 
Comunicação Escrita 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/tecnicas-de-comunicacao-escrita-
gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como 
condição para ter a matrícula validada. É 
disponibilizada uma única chance para 
realização de prova. 

Técnicas de 
Feedback  

Ferramentas de 
Gestão de Mudanças – 

Comunicação e Feedback 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/ferramentas-de-gestao-de-
mudancas-comunicacao-e-feedback-
gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como 
condição para ter a matrícula validada. É 
disponibilizada uma única chance para 
realização de prova. 

Técnicas para 
Lidar com suas 
Emoções e com o 
Relacionamento 
Intrapessoal e 
Interpessoal  

Inteligência Emocional https://www.escolavirtual.gov.br/curso/3
18 

Certificado de 50 horas pela ENAP. 
Destinado aos servidores públicos que, em 
posição de liderança, necessitam conhecer 
e executar estratégias para lidar com 
emoções pessoais e interpessoais atuem 
em procedimentos arquivísticos. Qualquer 
pessoa pode realizar o curso. Inscrições 

https://www.ev.org.br/cursos/lingua-portuguesa-sem-complicacoes
https://www.ev.org.br/cursos/lingua-portuguesa-sem-complicacoes
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https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/tecnicas-de-comunicacao-escrita-gratuito
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https://www.escolavirtual.gov.br/curso/318
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/318


 

 

permanentes. 
 

 
 

 
Inteligência Emocional e Intuitiva 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-
gratis/inteligencia-emocional-e-intuitiva-
gratuito 

Certificado de 04 horas pela Unieducar. 
Destinado aos profissionais, estudantes e 
pesquisadores das mais diversas áreas de 
atuação e conhecimento. Observações: é 
necessário indicar 04 e-mails, como 
condição para ter a matrícula validada. É 
disponibilizada uma única chance para 
realização de prova. 

Visão Sistémica  O Controle Interno sob uma 
Visão Sistêmica  

http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sg
e/PreMatricula/Criar/329 

Certificado de 20 horas pelo TCE-MS. 
Destinado aos servidores do TCE-MS, 
Jurisdicionados e sociedade. Período de 
inscrição: 08/01/2021 a 30/12/2021. 
Disponível no período: 11/01/2021 a 
31/12/2021. 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/inteligencia-emocional-e-intuitiva-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/inteligencia-emocional-e-intuitiva-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/inteligencia-emocional-e-intuitiva-gratuito
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/329
http://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/329


 

 

 


