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Apresentação
O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF – tem 

por objetivo promover o aprimoramento cultural e profissional, a 
atualização 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 Institui-
ção. 

O Plano Anual de Educação 2017 estabelece as diretrizes para a 
capacitação e desenvolvimento de membros e servidores por meio 
de seus Projetos Educacionais, agrupados em Programas Educa-
cionais. 

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 2017 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	houve	
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 
projetos educacionais. Com base nos conteúdos previstos das 
matrizes, foram definidos alguns projetos educacionais que pos-
sam atender as necessidades de capacitação identificadas.

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

Para 2017, um dos focos do CEAF é dar prosseguimento à po-
tencialização do EAD (ensino a distância). O CEAF é responsável 
pela pesquisa, produção, orientação e acompanhamento de cursos, 
aulas e atividades educacionais, utilizando-se de recursos tecnológi-
cos na construção de um ambiente virtual de aprendizagem. 



Plano Anual de Educação Institucional 2017 | 4

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. Atuação Ministerial

2. Direito 

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
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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.

Palestra sobre Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 
Incidente de Assunção de Competência e Reclamação

Objetivo – Promover a formação de uma cultura institucional sobre 
demandas repetitivas que possa servir como referência de conhecimento 
e compreensão para o coletivo de membros de servidores do Ministério 
Público com atuação em casos repetitivos.

Nº de vagas – 35 (trinta e cinco).

Carga horária – 3 horas.

Previsão de realização – março.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Seminário Financiamento da Saúde Pública
Objetivo – Debater temas de saúde pública com as instituições que 
atuam no setor e demais interessados.

Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga Horária – 8 horas.

Previsão de realização – abril.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – Sede MP/Porto Alegre.

Seminário de Atualização em Processo Penal
Objetivo – Qualificar e atualizar a atuação dos membros do MP em 
Processo Penal.

Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga Horária – 8 horas.

Previsão de realização – março.

Público-Alvo – Membros.

Local – CEAF/ Porto Alegre.

Seminário Combate às Organizações Criminosas
Objetivo – Aprofundar o conhecimento sobre técnicas de investigação 
e estratégias processuais aplicáveis ao combate às organizações 
criminosas.

Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização – março.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público.

Local – Auditório do Palácio MP/Porto Alegre.
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Fundamentos de Inteligência e Teoria dos Jogos
Objetivo – Capacitar nos fundamentos da atividade de inteligência e no 
uso da teoria dos jogos como instrumentos para a tomada de decisão.

Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – maio.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Palestra Sobre Súmula Vinculante
Objetivo – Promover a formação de uma cultura institucional sobre 
demandas repetitivas que possa servir como referência de conhecimento 
e compreensão para o coletivo de membros de servidores do Ministério 
Público com atuação em casos repetitivos. 

Nº de vagas – 35 (trinta e cinco).  

Carga horária – 3 horas.

Previsão de realização – maio.

Público-Alvo	–	Membros	e	Servidores	do	Ministério	Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Workshop Recuperação de Ativos e Apreensão de Bens
Objetivo – Debater sobre a importância da recuperação de ativos e 
apreensão de bens.

Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização – maio.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

A Responsabilidade Civil e os Direitos Transindividuais
Objetivo – Instigar a reflexão acerca dos novos danos a direitos 
transindividuais fundamentais e a responsabilidade civil de seus autores

Nº de vagas – 50 (cinquenta). 

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização – junho.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Capacitação sobre Revisão dos Planos Diretores
Objetivo – Capacitar sobre temática pertinente à área conforme 
posicionamento estratégico. 

Nº de vagas – 50 (cinquenta). 

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização - maio.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público. 

Local	–	Sede	MP/Porto	Alegre.
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Procedimentos Investigatórios Cíveis: Ferramentas e técnicas
Objetivo – Apresentar a Promotores de Justiça que atuam com a matéria 
de Defesa do Patrimônio Público ferramentas e métodos para auxiliar o 
procedimento de investigação na seara cível.

Nº de vagas – 30 (trinta).  

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização – junho.

Público-Alvo – Membros com atuação na área de defesa do patrimônio 
público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

 

 

Justiça Restaurativa: Círculos de Construção de Paz
Objetivo – Capacitar para o planejamento, preparação, condução e 
monitoramento de Círculos de Prevenção, Resolução e Transformação 
de Conflitos.

Nº de vagas – 20 (vinte).  

Carga horária – 24 horas.

Previsão de realização – agosto.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

O Controle Social como uma ferramenta importante para o trabalho do 
Ministério Público

Objetivo – Apresentar aos membros do Ministério Público o Controle 
Social e a forma pela qual vem sendo executado pelas organizações da 
sociedade. Além disso, estimular a criação de parcerias entre o Ministério 
Público e tais entidades. 

Nº de vagas – 50 (cinquenta). 

Carga horária – 7 horas.

Previsão de realização –  setembro.

Público-Alvo – Membros com atuação na área de defesa do patrimônio 
público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Curso Crimes Cibernéticos e Exploração Sexual de Adolescentes
Objetivo – Proporcionar conhecimentos específicos sobre crimes 
cibernéticos e a exploração sexual de adolescentes.

Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – junho.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - COPEVID
Objetivo – Promover o debate sobre a violência contra a mulher. 

Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – novembro.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público.

Local – Sede MP/Porto Alegre.

Encontros sobre Justiça Restaurativa
Objetivo – Promover um ambiente de debate e reflexão sobre a 
Justiça Restaurativa, bem como prospectar possibilidades para o 
desenvolvimento da atuação ministerial. 

Nº de vagas – 20 (vinte), por encontro.    

Carga horária – 3 horas.

Previsão de realização – 4 (quatro) encontros a serem realizados no 
decorrer do ano.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

I Congresso Nacional do MP de Fundações
Objetivo	–	Promover	o	debate	entre	membros	do	MP/RS	e	de	outros	
Estados. 

Nº de vagas –  50 (cinquenta).

Carga horária –  16 horas.

Previsão de realização – novembro.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público.

Local	–	Sede	MP/Porto	Alegre.

IV Seminário de Segurança Alimentar - Agrotóxicos: o Uso e as 
Alternativas aos Agroquímicos na Produção de Alimentos

Objetivo – Compartilhar informações sobre alimentos impróprios para o 
consumo entre os órgãos que atuam na área.

Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização – outubro.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público.

Local	–	Sede	MP/Porto	Alegre.

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

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

Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização - outubro.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público. 

Local – CEAF/Porto Alegre.

Plano Anual de Educação Institucional 2017 | 8



Webconferences - Temas Jurídicos e Institucionais Contemporâneos
Objetivo - Expor temas de relevância jurídica e institucional proporcionando 
a disseminação de conhecimento e oportunidade de debate sobre os 
assuntos tratados.

Nº de vagas – 40 (quarenta) por webconference.

Carga horária – 1 hora cada uma.

Previsão de realização – 20 (vinte) webconferences, de março a novembro.

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

Local – Plataforma de ensino a distância - EaD.
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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.

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 –  50 (cinquenta), por turma.

Carga Horária – 16 horas.

Previsão de realização –
Turma 1: abril (presencial)
Turma 2: 2ª semestre (ead)

 Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/ Porto Alegre e Plataforma de ensino a distância - EaD.

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 – 200 (duzentas).

Carga Horária – 14 horas.

Previsão de realização – abril.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – Plataforma de ensino a distância - EaD.

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

Nº de vagas – 50 (cinquenta), por turma. 

Carga Horária – 16 horas.

Previsão de realização – 
Turma 1: agosto (presencial)
Turma 2: 2ª semestre (ead)

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/ Porto Alegre e Plataforma de ensino a distância - EaD.

Curso Temas Atuais de Direito Processual Civil
Objetivo – Aprofundar as principais questões do novo Código de 
Processo Civil.

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga Horária – 08 horas.

Previsão de realização – 2º semestre.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – Plataforma de ensino a distância - EaD.
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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 Integração ao Ministério Público
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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), por turma.

Carga horária – 10 horas.

Previsão de realização: 
Turma 1: março.
Turma 2: novembro.

Público-Alvo – Membros e servidores gestores. 

Local – Plataforma de ensino a distância - EaD. 

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).

Carga horária – 48 horas.

Previsão de realização: abril.

Público-Alvo – Membros.

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).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização: junho.

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

Workshop sobre Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes           
Objetivo – Refletir sobre questões de gestão de pessoas, receber 
orientações para desempenho de suas atividades e compartilhar 
experiências sobre o trabalho.

Carga horária – 3 horas.

Previsão de realização – março.

Público-Alvo – Promotores de Justiça que ingressaram em 2016.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Desenvolvimento e Integração de Gestores Avançado: Mudança e 
Resiliência

Objetivo – Transmitir conceitos e fundamentos que propiciem aos 
participantes a oportunidade de ampliar suas habilidades, por meio da 
aprendizagem de técnicas e instrumentos que auxiliem na sua capacidade 
de lidar com as mudanças e aprofundar conhecimentos sobre resiliência.

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

Carga horária - 16 horas.

Previsão de realização: 
Turma 1: abril.
Turma 2: maio.

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

Local – CEAF/Porto Alegre.

Curso de Inteligência Emocional
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 – 50 (cinquenta).

Carga horária - 16 horas.

Previsão de realização: junho.

Público-Alvo – Membros e servidores gestores.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Curso de Gestão de Pessoas
Objetivo – Possibilitar conhecimento sobre aspectos básicos (conceituais 
e práticos) dos modelos e dos processos de gestão de pessoas, de 
liderança e de gestão de equipes.

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária - 10 horas.

Previsão de realização: a definir.

Público-Alvo – Membros e servidores gestores.

Local – Plataforma de ensino a distância - 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 – 40 (quarenta).

Carga horária – 10 horas.

Previsão de realização – março.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – Plataforma de ensino a distância - 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 – 40 (quarenta).

Carga horária – 10 horas.

Previsão de realização – abril.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – Plataforma de ensino a distância - 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 – 40 (quarenta).

Carga horária – 10 horas.

Previsão de realização – maio.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – Plataforma de ensino a distância - 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 – 40 (quarenta).

Carga horária – 15 horas.

Previsão de realização – junho.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – Plataforma de ensino a distância - 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 – 40 (quarenta).

Carga horária – 10 horas.

Previsão de realização – agosto.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – Plataforma de ensino a distância - 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 – 40 (quarenta).

Carga horária – 20 horas.

Previsão de realização – setembro.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – Plataforma de ensino a distância - 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 – 40 (quarenta).

Carga horária – 20 horas.

Previsão de realização – outubro.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – Plataforma de ensino a distância - EaD.
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Interpretação Textual
Objetivo – Promover o aperfeiçoamento e a atualização de membros, 
servidores e estagiários da Instituição, aprimorando, por meio da 
identificação e análise dos mecanismos linguísticos utilizados na 
produção textual, suas habilidades de compreender, interpretar e produzir 
textos claros, precisos, coesos, coerentes e criativos.

Nº de vagas – 40 (quarenta), por turma.

Carga horária – 20 horas.

Previsão de realização
Turma 1: março.
Turma 2: outubro.

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

Local – Plataforma de ensino a distância - EaD.



Cursos e outras atividades educacionais que focam no ensino de maté-
rias e desenvolvimento de habilidades relacionadas ao uso de softwares e 
sistemas de informática.

Uso de Recursos Tecnológicos no Tribunal do Juri
Objetivo - Desenvolver habilidades necessárias a digitalização de autos 
e preparação de apresentações virtuais para serem utilizadas no tribunal 
do júri.

Nº de vagas – 40 (quarenta).

Carga horária – 4 horas.

Previsão de realização 
Turma 1: março.
Turma 2: maio.
Turmas 3 e 4 – 2º semestre.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Programa Informática Usuário

Excel Básico
Objetivo – Capacitar servidores para a adequada utilização dos recursos 
elementares da planilha eletrônica Excel em nível básico.

Nº de vagas – 10 (dez).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – maio.

Público-Alvo	–	Servidores	do	Ministério	Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Excel Intermediário
Objetivo – Capacitar servidores para a adequada utilização dos recursos 
elementares da planilha eletrônica Excel em nível intermediário.

Nº de vagas – 10 (dez).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – agosto.

Público-Alvo	–	Servidores	do	Ministério	Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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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 Introdução em 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 .

Carga horária – 40 horas. 

Previsão de realização 
Turma 01: maio.
Turma 02: outubro.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local - Escola Nacional de Administração Pública - Plataforma de ensino 
a distância - EaD.

SGCON - Módulo de Contratos
Objetivo – Capacitar as pessoas envolvidas no processo de contratos 
em relação aos novos paradigmas bem como à utilização da nova 
plataforma de apoio.

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização – abril.

Público-Alvo	–	Servidores	do	Ministério	Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

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

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – 2º semestre.

Público-Alvo	–	Servidores	do	Ministério	Público.

Local - Plataforma de ensino a distância - EaD.
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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 – 50 (cinquenta).

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 – 42 horas.

Previsão de realização 
Turma 1 – abril.
Turma 2 – agosto.

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 – 10 horas.

Previsão de realização – a definir.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – Plataforma de ensino a distância - EaD.
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