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Apresentação

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF – tem 
por objetivo promover o aprimoramento cultural e profissional, a atu-
alização e a especialização do conhecimento dos membros e servi-
dores do Ministério Público, competindo-lhe a elevação dos padrões 
técnicos e científicos dos serviços prestados pela Instituição. 

 O Plano Anual de Educação 2016 estabelece as diretrizes 
para a capacitação e desenvolvimento de membros e servidores por 
meio de seus Projetos Educacionais, agrupados em Programas Edu-
cacionais. 

 Através do Plano Anual de Educação, o CEAF orienta as suas 
ações e estabelece as prioridades de sua atuação, conforme pre-
visto no art. 47, do Provimento nº 61/2015, Regimento Interno do 
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. 

Art. 47. O plano anual de educação, ferramenta que serve para 
orientar as ações do CEAF, conterá programas e projetos edu-
cacionais estabelecidos a partir das matrizes de capacitação, do 
levantamento de necessidades e das diretrizes estratégicas da 
Instituição.

O Plano Anual de Educação Institucional do ano 2016 é fruto de 
uma construção conjunta entre o CEAF e diversas áreas do Ministé-
rio Público A elaboração do plano foi feita a partir:

•	Das diretrizes da Administração Superior. Recentemente hou-
ve uma revisão do mapa estratégico da Instituição junto às áreas. 
Com isso, o CEAF buscou vincular seu plano anual de educação 
institucional aos projetos estratégicos estabelecidos após o reali-
nhamento realizado.

•	Das Matrizes de Capacitação. A matriz de capacitação é com-
posta pelas atividades desempenhadas pelos cargos e funções, as 
necessidades educacionais, os conteúdos educacionais e os proje-
tos educacionais. Com base nos conteúdos previstos das matrizes, 
foram definidos alguns projetos educacionais que possam atender 
as necessidades de capacitação para os cargos de assessores jurí-
dicos de áreas especializadas, bem como aos ocupantes de cargos 
de gestão.

•	Das demandas recebidas e necessidades observadas. Ao lon-
go do ano, o CEAF recebe sugestões de temas para capacitação, 
tanto para membros como para servidores. Além disso, há um im-
portante retorno nas avaliações dos projetos educacionais que são 
analisados pela Direção e equipe do CEAF para fins de planejamen-
to educacional para o próximo ano.

Para 2016, um dos focos do CEAF é potencializar o EAD (ensino a 
distância) uma vez que foi criada formalmente a Unidade de Educa-
ção a Distância prevista no provimento 61/2015. A unidade é respon-
sável pela pesquisa, produção, orientação e acompanhamento de 
cursos, aulas e atividades educacionais, utilizando-se de recursos 
tecnológicos na construção de um ambiente virtual de aprendiza-
gem.
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O Plano Anual de Educação está estruturado em doze Programas 
Educacionais cujos títulos traduzem os eixos de atuação educacio-
nal do CEAF e que serão disponibilizados aos membros e servidores 
do Ministério Público: 

1. Direito 

2. Atuação Ministerial 

3. Integração ao Ministério Público 

4. Formação de Gestores 

5. Língua Portuguesa 

6. Informática Usuário 

7. Informática Desenvolvedor 

8. Assessoramento Técnico 

9. Áreas Administrativas e Atendimento 

10. Pós-Graduação 

11. Desenvolvimento Pessoal 

12. Outras Demandas

Apresentação
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Programa Direito
Reúne os projetos educacionais com o objetivo de proporcionar 

conhecimentos jurídicos, bem como atualização sobre legislação específica, 
doutrinas, jurisprudências, formas de atuação jurídica e afins. 

Propõe aprimorar os conhecimentos jurídicos das pessoas que dele 
necessitam para o desenvolvimento de suas atividades funcionais, 
preferencialmente aos membros e servidores que atuam na área jurídica e 
atividades fim do Ministério Público, em nível aprofundado, e aos servidores 
ocupantes de cargo que não têm exigência de formação em Direito, em 
nível básico.

Curso de Execução Penal: Temas Controvertidos
Objetivo – Debater sobre aspectos práticos da Execução Penal e seus  
conceitos elementares.  

Nº de vagas – 50 (cinquenta).  

Carga Horária – 4 horas.

Previsão de realização – Agosto

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/ Porto Alegre.

Fundamentos do Novo Código de Processo Civil
Objetivo  –  Fornecer aos participantes uma visão prática das mudanças 
trazidas pelas alterações do novo Código de Processo Civil.

Nº de vagas – 600 (seiscentas).  

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – Abril (presencial e ead) e Setembro (ead).

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local –  Auditório Mondercil Paulo de Moraes – Porto Alegre e EaD.

Webconference: Temas Jurídicos e Institucionais Contemporâneos - 
Processo Penal

Objetivo – Apresentar temas da área jurídica ou relacionados ao interesse 
institucional, de forma breve e interativa, por meio de um sistema de 
webconferência. 

Nº de vagas – 100 (cem).  

Carga Horária – 1 hora.

Previsão de realização – Agosto

Público-Alvo – Membros, servidores e estagiários do Ministério Público.

Local –  EaD.

Curso de Atualização sobre Procedimentos e Plenário do Júri
Objetivo – Aprofundar as principais questões e debater sobre 
irregularidades e nulidades que permeiam os processos.

Nº de vagas – 50 (cinquenta).   

Carga Horária – 16 horas.

Previsão de realização – Junho.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/ Porto Alegre.
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Webconference: Temas Jurídicos e Institucionais Contemporâneos - 
Juri

Objetivo – Apresentar temas da área jurídica ou relacionados ao interesse 
institucional, de forma breve e interativa, por meio de um sistema de 
webconferência. 

Nº de vagas –  100 (cem).  

Carga Horária – 1 hora. 

Previsão de realização – Setembro.

Público-Alvo – Membros, servidores e estagiários do Ministério Público.

Local –  EaD.

Direito da Infância e Juventude: Atualização
Objetivo – Aprofundar questões relacionadas aos direitos coletivos, 
aos direitos individuais, atos infracionais, execução de medidas sócio-
educativas, educação e saúde.

Nº de vagas – 100 (cem).  

Carga Horária – 16 horas.

Previsão de realização – Setembro

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/ Porto Alegre e EaD.

Curso de Prescrição no Direito Penal
Objetivo – Esclarecer questões prescricionais do direito penal.

Nº de vagas – 50 (cinquenta).    

Carga Horária – 16 horas.

Previsão de realização – Outubro

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/ Porto Alegre.

Instituições do Direito Público e Privado
Objetivo – Apresentar uma introdução dos conteúdos jurídicos aplicáveis 
aos servidores que não possuam a exigência de formação jurídica para 
exercício do cargo.

Nº de vagas – 200 (duzentas).  

Carga Horária – 16 horas.

Previsão de realização – Novembro

Público-Alvo – Servidores sem exigência de formação jurídica para o in-
gresso, preferencialmente agentes administrativos e secretários de dili-
gências lotados na área fim.

Local – EaD.
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Programa Atuação Ministerial
Agrupa os projetos que tratam de questões direta ou indiretamente 

relacionadas com a atuação funcional dos membros do Ministério Público.
O seu objetivo é oferecer projetos voltados para a construção de 

conhecimentos, apresentação de práticas, debates e reflexões que 
aprimorarão o trabalho de Procuradores e Promotores de Justiça e que não 
estejam incluídas no rol de matérias jurídico-jurisprudenciais.

Justiça Restaurativa
Objetivo – Instrumentalizar o integrante da instituição para que possa 
compreender a Justiça restaurativa e, com isso, capacitá-los para a sua 
implementação na atuação ministerial.

Nº de vagas – 100 (cem)

Carga Horária – 40 horas

Previsão de realização – Março

Público-Alvo – Membros do Ministério Público.

Local –  EaD.

Webconference: Temas Jurídicos e Institucionais Contemporâneos - 
Promotoria do Torcedor

Objetivo – Apresentar temas da área jurídica ou relacionados ao interesse 
institucional, de forma breve e interativa, por meio de um sistema de 
webconferência. 

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 1 hora.

Previsão de realização – Março.

Público-Alvo – Membros, servidores e estagiários do Ministério Público. 

Local –  EaD.

Webconference: Temas Jurídicos e Institucionais Contemporâneos - 
Feminicídio

Objetivo – Apresentar temas da área jurídica ou relacionados ao interesse 
institucional, de forma breve e interativa, por meio de um sistema de 
webconferência. 

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 1 hora.

Previsão de realização – Março.

Público-Alvo – Membros, servidores e estagiários do Ministério Público. 

Local –  EaD.
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Ciclo de Palestras sobre Atividade Processual Civil do Ministério 
Público no Segundo Grau

Objetivo – Capacitar os participantes em temas do Direito, jurisprudências 
e atualizações recentes, que são recorrentes na atuação institucional.

Nº de vagas – 100 (cem)

Carga Horária – 12 horas

Previsão de realização – Abril

Público-Alvo – Procuradores de Justiça e Assessores de Procuradorias 
de Justiça.

Local – Auditório Marcelo Küfner – Porto Alegre.

Programa de Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate 
à Corrupção e Lavagem de Dinheiro

Objetivo – Proporcionar capacitação de excelência aos participantes 
para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.

Nº de vagas – 30 (trinta).

Carga horária – 24 horas.

Previsão de realização – Março.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público. 

Local –  CEAF/Porto Alegre.

Curso de Controle Externo da Atividade Policial
Objetivo – Apresentar estratégias e boas práticas de atuação judicial e 
extrajudicial, discutindo a importância do controle externo. 

Nº de vagas – 40 (quarenta).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – Abril.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público. 

Local – CEAF/Porto Alegre.

Centro de Apoio Operacional Cível e de Defesa do Patrimônio Público
Objetivo – Capacitar sobre temática pertinente à área conforme 
posicionamento estratégico. 

Nº de vagas – 60 (sessenta).

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização – Abril.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Webconference: Temas Jurídicos e Institucionais Contemporâneos - 
Núcleo de Autocomposição

Objetivo – Apresentar temas da área jurídica ou relacionados ao interesse 
institucional, de forma breve e interativa, por meio de um sistema de 
webconferência. 

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 1 hora.

Previsão de realização – Abril.

Público-Alvo – Membros, servidores e estagiários do Ministério Público. 

Local –  EaD.



Plano Anual de Educação Institucional 2016 | 9Plano Anual de Educação Institucional 2016 | 9

Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude, Educação, 
Família e Sucessões

Objetivo – Capacitar sobre temática pertinente à área conforme 
posicionamento estratégico. 

Nº de vagas – 60 (sessenta).  

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização – Abril.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público. 

Local – CEAF/Porto Alegre.

Encontros de Capacitação de Direito Eleitoral
Objetivo – Capacitar e atualizar os promotores de justiça com 
atribuições eleitorais, por ocasião das alterações na legislação eleitoral, 
implementadas pela minirreforma eleitoral para as eleições municipais 
de 2016. 

Nº de vagas – 173 (cento e setenta e três).

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização – 3 turmas - Maio.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público. 

Local – CEAF/Porto Alegre.

Webconference: Temas Jurídicos e Institucionais Contemporâneos - 
Núcleo de Auxílio à Pesquisa

Objetivo – Apresentar temas da área jurídica ou relacionados ao interesse 
institucional, de forma breve e interativa, por meio de um sistema de 
webconferência. 

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 1 hora.

Previsão de realização – Maio.

Público-Alvo – Membros, servidores e estagiários do Ministério Público. 

Local –  EaD.

 
Seminário sobre JECRIM - Juizado Especial Criminal

Objetivo – Debater sobre as questões relacionadas às infrações penais 
de menor potencial ofensivo.

Nº de vagas – 50 (cinquenta).  

Carga horária – 08 horas.

Previsão de realização – Junho. 

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/ Porto Alegre
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Negociação Ética na Atuação do Ministério Público
Objetivo – Capacitar integrantes do Ministério Público para a correta 
utilização das ferramentas de negociação e mediação de conflitos. 

Nº de vagas – 50 (cinquenta).    

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – Agosto.

Público-Alvo – Membros e assessores jurídicos do Ministério Público. 

Local – CEAF/Porto Alegre.

Centro de Apoio Operacional de Defesa da Ordem Urbanística e 
Questões Fundiárias

Objetivo – Capacitar sobre temática pertinente à área conforme 
posicionamento estratégico. 

Nº de vagas – 60 (sessenta).   

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização – Junho.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público. 

Local – CEAF/Porto Alegre.

Núcleo de Inteligência do MP
Objetivo – Capacitar sobre temática pertinente à área conforme 
posicionamento estratégico. 

Nº de vagas –  40 (quarenta).    

Carga horária –  8 horas.

Previsão de realização – Junho.

Público-Alvo – Membros e assessores jurídicos do Ministério Público. 

Local – CEAF/Porto Alegre.

Webconference: Temas Jurídicos e Institucionais Contemporâneos - 
Lavagem de Dinheiro

Objetivo – Apresentar temas da área jurídica ou relacionados ao interesse 
institucional, de forma breve e interativa, por meio de um sistema de 
webconferência. 

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 1 hora.

Previsão de realização – Junho.

Público-Alvo – Membros, servidores e estagiários do Ministério Público. 

Local –  EaD.

Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos - Seminário sobre a 
Lei 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência

Objetivo – Capacitar os participantes sobre as principais questões do 
Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Nº de vagas – 60 (sessenta).  

Carga Horária – 16 horas.

Previsão de realização – Agosto.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público.

Local – CEAF/ Porto Alegre.
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RESSANEAR -  Programa Integrado de Saneamento Básico e Resíduos 
Sólidos

Objetivo – Debater sobre a atuação coordenada do Ministério Público na 
área de saneamento básico e a proposta de diretrizes mínimas para o 
olhar que se quer consolidar nessa área.

Nº de vagas –  a definir  

Carga horária – a definir.

Previsão de realização – Outubro.

Público-Alvo – Membros e servidores com atuação na área. 

Local – CEAF/Porto Alegre.

Centro de Apoio Operacional da Defesa do Consumidor e da Ordem 
Econômica

Objetivo – Capacitar sobre temática pertinente à área conforme 
posicionamento estratégico. 

Nº de vagas – 60 (sessenta).  

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização – Outubro

Público-Alvo – Membros do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Webconference: Temas Jurídicos e Institucionais Contemporâneos - 
Urbanismo

Objetivo – Apresentar temas da área jurídica ou relacionados ao interesse 
institucional, de forma breve e interativa, por meio de um sistema de 
webconferência. 

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 1 hora.

Previsão de realização – Agosto.

Público-Alvo – Membros, servidores e estagiários do Ministério Público. 

Local –  EaD.

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente
Objetivo – Capacitar sobre temática pertinente à área conforme 
posicionamento estratégico. 

Nº de vagas – 60 (sessenta). 

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização – Setembro.

Público-Alvo – Membros e assessores jurídicos do Ministério Público. 

Local – CEAF/Porto Alegre.

Webconference: Temas Jurídicos e Institucionais Contemporâneos - 
Eleitoral

Objetivo – Apresentar temas da área jurídica ou relacionados ao interesse 
institucional, de forma breve e interativa, por meio de um sistema de 
webconferência. 

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 1 hora.

Previsão de realização – Setembro.

Público-Alvo – Membros, servidores e estagiários do Ministério Público. 

Local –  EaD.



Plano Anual de Educação Institucional 2016 | 12Plano Anual de Educação Institucional 2016 | 12

Curso Básico de Mediação – ENAM (Escola Nacional de Mediação)
Objetivo – Capacitar os participantes na resolução de conflitos por 
meio de técnicas de mediação com enfoque na harmonização efetiva 
de partes em conflito.

Nº de vagas –  100 (cem).

Carga horária – a definir.

Previsão de realização – a definir.

Público-Alvo – Membros e assessores jurídicos do Ministério Público. 

Local – EaD.

Seminário de Introdução Autocomposição
Objetivo – Compreender a importância do tema e planejar as ações 
institucionais relacionadas à autocomposição.

Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga horária – a definir.

Previsão de realização – a definir.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público. 

Local – CEAF/Porto Alegre.

Webconference: Temas Jurídicos e Institucionais Contemporâneos - 
Meio Ambiente

Objetivo – Apresentar temas da área jurídica ou relacionados ao interesse 
institucional, de forma breve e interativa, por meio de um sistema de 
webconferência. 

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 1 hora.

Previsão de realização – Outubro.

Público-Alvo – Membros, servidores e estagiários do Ministério Público. 

Local –  EaD.

Centro de Apoio Operacional Criminal
Objetivo – Capacitar sobre temática pertinente à área conforme 
posicionamento estratégico. 

Nº de vagas – 60 (sessenta).  

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização – Novembro

Público-Alvo – Membros e assessores jurídicos do Ministério Público. 

Local – CEAF/Porto Alegre.

Webconference: Temas Jurídicos e Institucionais Contemporâneos – 
Educação

Objetivo – Apresentar temas da área jurídica ou relacionados ao interesse 
institucional, de forma breve e interativa, por meio de um sistema de 
webconferência. 

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 1 hora.

Previsão de realização – Novembro.

Público-Alvo – Membros, servidores e estagiários do Ministério Público. 

Local –  EaD.



Plano Anual de Educação Institucional 2016 | 13Plano Anual de Educação Institucional 2016 | 13

Oficina de Mediação 
Objetivo – Capacitar integrantes do Ministério Público para a correta 
utilização das ferramentas de mediação de conflitos.

Nº de vagas – 40 (quarenta).

Carga horária – 8 horas

Previsão de realização – a definir.

Público-Alvo – Membros e assessores jurídicos do Ministério Público. 

Local – CEAF/Porto Alegre.
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O Programa de Integração ao Ministério Público é composto por projetos 
educacionais que proporcionam atividades educativas de capacitação e 
formação abordando aspectos da cultura da instituição, procedimentos de 
trabalho, modelos e práticas da instituição.

Curso de Integração de Novos Servidores     
Objetivo – Proporcionar a integração de novos servidores e disponibilizar 
informações importantes para o desempenho das suas atividades.

Carga horária –  conforme cargos.

Previsão de realização – a definir

Público-Alvo – servidores.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Programa de Estágio, Acolhimento e Integração dos Novos Promotores 
de Justiça

Objetivo – Proporcionar a integração de novos Promotores de Justiça 
e disponibilizar informações importantes para o desempenho das suas 
atividades.

Carga horária – 118 horas.

Previsão de realização – a definir.

Público-Alvo – Promotores de Justiça.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Programa Integração ao Ministério Público
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Desenvolvimento e Integração de Gestores
Objetivo – Capacitar o gestor, membro ou servidor, para que aja como 
multiplicador no ambiente de trabalho, transmitindo conhecimentos e 
desenvolvendo habilidades para a gestão de pessoas e processos.

Nº de vagas – 22 (vinte e duas) por turma.

Carga horária - 48 horas.

Previsão de realização
Turma 1: Março.
Turma 2: Maio.

Público-Alvo – Membros e servidores gestores.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Desenvolvimento e Integração de Gestores Avançado: Delegação
Objetivo – Propiciar ao participante uma melhora nos relacionamentos, 
com ajuda de técnicas e ferramentas e da interação produtiva com os 
outros participantes.

Nº de vagas – 22 (vinte e duas) por turma.

Carga horária - 16 horas.

Previsão de realização
Turma 1: Junho.
Turma 2: Agosto.
Turma 3: Setembro.

Público-Alvo – Membros e servidores gestores que já tenham participado 
do Programa Desenvolvimento e Integração de Gestores.

Local – CEAF/Porto Alegre.

1º Seminário de Gestão de Pessoas 
Objetivo – Debater sobre assuntos de gestão de pessoas, especialmente 
sobre experiências na administração pública. 

Nº de vagas – 70 (setenta).

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização - Setembro

Público-Alvo – Membros e servidores gestores.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Programa Formação de Gestores
São projetos que tem por objetivo capacitar o gestor para que aja como 

multiplicador no ambiente de trabalho, transmitindo conhecimentos e de-
senvolvendo habilidades para a gestão de pessoas e processos, a fim de 
aprimorar o conhecimento e desenvolver habilidades interpessoais e técni-
cas de liderança.
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Comunicação Assertiva
Objetivo – Desenvolver a capacidade de expressão de forma a atingir 
com mais precisão os objetivos traçados. 

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 10 horas.

Previsão de realização - Agosto.

Público-Alvo – Membros e servidores gestores 

Local – Ead.
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Ortografia
Objetivo – Promover o aperfeiçoamento contínuo e a atualização de 
membros e servidores da instituição no que concerne ao uso apropriado 
do padrão culto da língua portuguesa e visando à produção de textos 
gramaticalmente corretos.

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 10 horas.

Previsão de realização – abril.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – Ead.

Sinais de Pontuação
Objetivo – Promover o aperfeiçoamento contínuo e a atualização de 
membros e servidores da instituição quanto ao emprego adequado dos 
sinais de pontuação na produção textual.

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 10 horas.

Previsão de realização – maio.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – Ead.

Verbos
Objetivo – Promover o aperfeiçoamento contínuo e a atualização de 
membros e servidores da instituição quanto ao emprego adequado dos 
verbos e suas flexões na comunicação oral e escrita.

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 10 horas.

Previsão de realização – junho.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – Ead.

Programa Língua Portuguesa
A finalidade deste Programa é oferecer projetos educacionais que pos-

sibilitem o aprimoramento em Língua Portuguesa, mediante o desenvolvi-
mento de conteúdos gramaticais que embasem a redação jurídica e admi-
nistrativa, visando à produção de textos claros, precisos, coerentes, coesos 
e gramaticalmente corretos.
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Concordância e Regência – Verbal e Nominal 
Objetivo – Promover o aperfeiçoamento contínuo e a atualização de 
membros e servidores da instituição quanto ao emprego adequado da 
concordância e da regência, tanto nominal quanto verbal, na produção 
de textos escritos.

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 15 horas.

Previsão de realização – agosto.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – Ead.

Redação Oficial
Objetivo – Promover o aperfeiçoamento contínuo e a atualização de 
membros e servidores da instituição quanto às características do texto 
oficial, tipos documentais e normas gerais de elaboração dentro dos 
princípios e das formalidades que os regem.

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 10 horas.

Previsão de realização – setembro.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – Ead.

A Linguagem do Texto Jurídico
Objetivo – Promover o aperfeiçoamento contínuo e a atualização de 
membros e servidores da instituição, particularmente quanto à utilização 
correta e eficaz da língua portuguesa na elaboração de documentos 
produzidos pelo Ministério Público, mediante estudo das características 
gerais e específicas da linguagem jurídica, qualidades e aspectos 
morfo-sintáticos do texto jurídico, dificuldade do vocabulário e termos e 
expressões de uso frequente no meio forense.

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 20 horas.

Previsão de realização – outubro.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – Ead.

Análise Sintática
Objetivo – Disponibilizar aos servidores da Instituição uma ferramenta 
simples, objetiva e eficaz de revisão e atualização de seus conhecimentos 
em língua portuguesa, permitindo-lhes, em consequência, maior 
segurança na comunicação escrita, especialmente no que diz respeito 
à relação entre as palavras que formam a frase, entre as orações que 
formam um período e entre as várias frases que formam um discurso.

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 20 horas.

Previsão de realização – novembro.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – Ead.
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Oficina de Produção Textual I
Objetivo – Aperfeiçoar as habilidades de escrita e análise textual, com 
ênfase para elementos do texto dissertativo.

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 10 horas.

Previsão de realização – a definir.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – Ead.

Oficina de Produção Textual II
Objetivo – Aperfeiçoar as habilidades de escrita e análise textual, com 
ênfase para elementos do texto dissertativo. 

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 10 horas.

Previsão de realização – a definir.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – Ead.
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Projetos educacionais focados no aprimoramento das atividades 
de assessores e demais servidores cujas funções contribuem tecni-
camente com as atividades desenvolvidas pelos membros do Minis-
tério Público.

Projeto do Gabinete de Assessoramento Técnico
Objetivo – a definir, conforme temática escolhida.

Nº de vagas – 12 (doze)

Carga horária – 40 horas.

Previsão de realização – Setembro.

Público-Alvo – Servidores do Gabinete de Assessoramento Técnico do 
Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre. 

Programa Assessoramento Técnico
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Este programa de educação reúne os projetos educacionais que aprimo-
ram as atividades de suporte administrativo à atividade fim da Instituição e 
as desempenhadas no atendimento ao público interno e externo.

Programa Áreas Administrativas e 
Atendimento

Curso de Noções Básicas de LIBRAS
Objetivo – Qualificar a comunicação com o uso da Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS no atendimento e recepção de pessoas surdas, bem 
como possibilitar orientações e encaminhamentos necessários.

Nº de vagas – 20 (vinte).

Carga horária – 85 horas. 

Previsão de realização 
Turma 01: Março, Abril e Maio.
Turma 02: Maio e Junho.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local - CEAF/Porto Alegre e EAD.

Webconference: Temas Jurídicos e Institucionais Contemporâneos – 
SubAdm/DG

Objetivo – Apresentar temas da área jurídica ou relacionados ao interesse 
institucional, de forma breve e interativa, por meio de um sistema de 
webconferência. 

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 1 hora.

Previsão de realização – Julho.

Público-Alvo – Membros, servidores e estagiários do Ministério Público. 

Local –  EaD.

Atendimento ao Público
Objetivo – Aprimorar o atendimento ao público no Ministério Público do 
Rio Grande do Sul.

Nº de vagas – 22 (vinte e duas) por turma.

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização
Turma 01: Maio.
Turma 02: Setembro.

Público-Alvo – Servidores do Ministério Público.

Local - CEAF/Porto Alegre.
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Encontro de Conversação e Prática da Língua Brasileira de Sinais - 
LIBRAS

Objetivo – Exercitar a comunicação em Libras.

Nº de vagas – 20 (vinte) por turma.

Carga horária – 8 horas. 

Previsão de realização 
Turma 01: Agosto
Turma 02: Outubro

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público que tenham 
participado do curso de LIBRAS.

Local - CEAF/Porto Alegre.
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Palestra de Final de Ano
Objetivo – Proporcionar um momento de reflexão aos membros e 
servidores e marcar o encerramento das atividades do ano.

Nº de vagas – 70 (setenta).

Carga horária – 2 horas.

Previsão de realização - Dezembro

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Desenvolvimento Interpessoal para Servidores
Objetivo – Desenvolver habilidades comportamentais e interpessoais.

Nº de vagas – 22 (vinte e duas) por turma.

Carga horária – 48 horas.

Previsão de realização 
Turma 1 – Março, Abril e Maio.
Turma 2 – Setembro, Outubro e Novembro.

Público-Alvo – Servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Desenvolvimento Pessoal
Reúne os projetos que desenvolvem habilidades e estimulam compor-

tamentos individuais e coletivos de relacionamento entre pessoas e o am-
biente de trabalho.

Abarca conceitos, recursos e técnicas relacionadas ao desenvolvimento 
do potencial humano.

Administração do Tempo
Objetivo – Capacitar para melhor gerenciar o tempo, identificando fatores 
de desperdício, prioridades, metas e estabelecendo objetivos.

Nº de vagas – 50 (cinquenta) por turma.

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização: Setembro e Novembro.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – EaD.


