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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 servidores do Ministério Público, competindo-lhe a elevação dos padrões
técnicos e científicos dos serviços prestados pela Instituição.
O Plano Anual de Educação orienta as ações do CEAF, estabelece
as prioridades de sua atuação e as diretrizes para a capacitação e
desenvolvimento de membros e servidores por meio de seus Projetos Educacionais, agrupados em Programas Educacionais.
O Plano Anual de Educação está estruturado em treze Programas
Educacionais cujos títulos traduzem os eixos de atuação educacional do CEAF.
Os programas educacionais são revisados anualmente e podem
sofrer alterações na medida em que se observa a necessidade de
atualização dos conceitos e adaptação a novas realidades. Foi o que
ocorreu este ano com a inclusão do programa Inovação e Tecnologia: MP 4.0, tendo em vista sua importância estratégica para a Instituição e a necessidade de sensibilizar e dar visibilidade ao contexto
das transformações digitais. Os programas educacionais são: Atuação Ministerial, Direito, Integração ao Ministério Público, Inovação
e Tecnologia: MP 4.0, Formação de Gestores, Língua Portuguesa,
Informática Usuário, Informática Desenvolvedor, Assessoramento
Técnico, Áreas Administrativas, Pós-Graduação, Desenvolvimento
Pessoal e Outras Demandas.
Ao longo do ano, o CEAF recebe sugestões de temas para capacitação, tanto para membros como para servidores. As avaliações
de reação realizadas pelos participantes dos projetos educacionais
também fornecem importantes subsídios à Direção e equipe do
CEAF para fins de planejamento educacional para o próximo ano.
Além disso, todos os anos também é realizado um levantamento de
necessidades educacionais junto às áreas cujas demandas sugeridas alimentam a grade de projetos educacionais oferecidos à Instituição.
Para 2020, o CEAF realizará uma série de webconferences denominada MP Talks. Nela serão apresentadas temáticas atuais, que
estejam em evidência e que tenham importância e aplicabilidade na
atuação ministerial.
Outra ação inovadora do CEAF para 2020 será a interiorização
de projetos educacionais que estejam alinhados à estratégia institucional. Ou seja, a ideia é disponibilizar atividades educacionais de
importância institucional nas sedes das promotorias de Justiça de
entrância final do Estado (Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo,
Pelotas e Santa Maria), para facilitar a participação de membros e
servidores destas regiões, ampliar a abrangência do conhecimento
e oportunizar momentos de integração. Neste plano anual já estão
divulgados quais os projetos e em que mês serão realizados.
A matriz de capacitação é uma ferramenta de suporte ao processo
de gestão educacional que permite visualizar as necessidades educacionais de um grupo de pessoas detentoras de um cargo ou função que realizam determinadas atividades, servindo de fonte para a

Plano Anual de Educação Institucional 2020|

3

formulação de projetos educacionais. O objetivo dessa ferramenta é
permitir que o público-alvo identifique os projetos educacionais recomendados para o seu cargo/função. Trata-se de um direcionador,
que possibilita ao interessado avaliar com maior precisão, dentre as
opções oferecidas no Plano Anual do CEAF, as capacitações mais
aderentes às necessidades do seu dia a dia de trabalho. No plano a
seguir, os projetos educacionais que fazem parte da matriz de capacitação e que foram classificados com grau de prioridade têm esta
indicação sinalizada com a letra M, à direita da sua descrição.
O CEAF disponibilizará através do sistema de autoinscrição uma
lista de projetos educacionais que ocorreram em 2019 e os que
ocorrerão em 2020. Ou seja, o interessado poderá se inscrever nos
cursos disponibilizados no Portal do SEI – Sistema de Educação
Institucional (na página do CEAF), percorrer a rota de aprendizagem
requerida e, cumpridos todos os requisitos necessários, ao final, poderá emitir o certificado. Os demais projetos educacionais que foram
realizados em anos anteriores permanecerão disponíveis na Biblioteca de Vídeos, também acessíveis através do Portal do Sistema de
Educação Institucional.
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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.

MP Talks – Pacote Anticrime
Objetivo – Apresentar informações relevantes e proporcionar um debate
sobre a nova legislação.
Nº de vagas – 100 (cem)
Carga horária – 01 hora
Previsão de realização – março
Público-Alvo – Membros, servidores e estagiários do Ministério Público
Local – CEAF/Porto Alegre
Encontro Visão do Processo Penal e Direito Penal com Ênfase na Vítima
Objetivo – Analisar os textos de lei, análise histórica e normativas
internacionais.
Nº de vagas – 50 (cinquenta).
Carga horária – 8 horas.
Previsão de realização – março.
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
Curso de Negociação ou Mediação
Objetivo – Capacitar integrantes do Ministério Público para a correta
utilização das ferramentas de negociação e mediação de conflitos.
Nº de vagas – 25 (vinte e cinco)
Carga horária – 8 horas.
Previsão de realização – março.
Público-Alvo – Membros do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
Seminário de Direito Penal, Processo Penal e Pacote Anticrime
Objetivo – Atualizar os participantes sobre as alterações no direito
penal, processual penal e as principais medidas adotadas no combate a
corrupção, o crime organizado e os crimes violentos.
Nº de vagas – 150 (cento e cinquenta).
Carga horária – 8 horas.
Previsão de realização – março
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público
Local – CEAF/Porto Alegre
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Encontro sobre Improbidade Administrativa
Objetivo – Debater sobre o fortalecimento do Ministério Público no
compromisso com a sociedade brasileira de atuar no combate à
corrupção e na defesa do direito à probidade administrativa.
Nº de vagas – 50 (cinquenta).
Carga horária – 16 horas.
Previsão de realização – abril.
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
Encontro A liberdade Econômica e os Impactos na Proteção dos
Direitos Fundamentais
Objetivo – Debater sobre o texto da medida provisória da liberdade
econômica e a sua relação com os direitos dos cidadãos.
Nº de vagas – 50 (cinquenta)
Carga horária – 8 horas
Previsão de realização – abril
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público
Local – CEAF/Porto Alegre
Curso sobre o impacto da violência no desenvolvimento humano e
os elementos centrais no tratamento dos transtornos relacionados a
trauma
Objetivo – Compreender como a pesquisa básica pode contribuir para
a melhoria das intervenções terapêuticas na prática clínica, e como o
campo da saúde mental pública pode avançar ao considerar resultados
recentes sobre TEPT e intervenções baseadas em evidências.
Nº de vagas – 50 (cinquenta)
Carga horária – 8 horas
Previsão de realização - abril
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público
Local – CEAF/Porto Alegre
Projeto Água para o Futuro
Objetivo – Capacitar Promotores de Justiça e Servidores para
operacionalização dos sistemas e, principalmente, subsidiar a atuação
Institucional no que tange aos aspectos e fundamentos jurídicos e
técnicos do mesmo.
Nº de vagas – 50 (cinquenta)
Carga horária – 08 horas
Previsão de realização – abril
Público-Alvo – Membros e Servidores do Ministério Público
Local – CEAF/Porto Alegre

Plano Anual de Educação Institucional 2020 |

6

Encontros Centro de Apoio Criminal e de Segurança Pública
Objetivo – Capacitar os Promotores de Justiça que atuam na área.
Nº de vagas – 50 (cinquenta), por encontro
Carga horária – 8 horas
Previsão de realização
1º Encontro – maio
2º Encontro – outubro
Público-Alvo – Membros do Ministério Público
Local – CEAF/Porto Alegre
Encontro de Capacitação em Direito Eleitoral para as Eleições
Municipais de 2020
Objetivo – Capacitar os promotores eleitorais para o trabalho no pleito
municipal em 2020.
Nº de vagas – 165 (cento e sessenta e cinco)
Carga horária – 12 horas
Previsão de realização – maio
Público-Alvo – Membros do Ministério Público
Local – Porto Alegre
Capacitação Prática e Vivencial para o Projeto Vítimas
Objetivo – Capacitar os participantes para lidar diretamente com as
vítimas de forma a não revitimizar e contribuir para a mitigação do
trauma.
Nº de vagas – 25 (vinte e cinco)
Carga horária – 16 horas
Previsão de realização – maio
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público
Local – CEAF/Porto Alegre
O Consumidor e o Meio Digital. Comércio Eletrônico. Crimes contra o
Consumidor na Internet
Objetivo – Debater aspectos relevantes (doutrina e jurisprudência) para
atuação do Ministério Público.
Nº de vagas – 50 (cinquenta)
Carga horária – 8 horas
Previsão de realização – maio
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público
Local – CEAF/Porto Alegre
Curso sobre Políticas Públicas e Orçamento Público
Objetivo – Refletir sobre a criação e implementação de políticas públicas
e atualizar conhecimentos relativos à elaboração do orçamento e
execução orçamentária.
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

Plano Anual de Educação Institucional 2020 |

7

Dia Mundial do Meio Ambiente
Objetivo – Marcar a data e refletir acerca do Dia Mundial do Meio
Ambiente.
Nº de vagas – 150 (cento e cinquenta)
Carga horária – 8 horas
Previsão de realização – junho
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público
Local – CEAF/Porto Alegre
Encontro sobre Negociação/Termo de Ajustamento de Conduta na
Proteção do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa
Objetivo – Desenvolver uma dinâmica estrutural padrão no que tange às
estratégias para uma boa de negociação processual e/ou elaboração de
Termos de Ajustamento de Conduta.
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
Curso STAR (Strategies on Trauma Awarness and Resilience).
Objetivo – Fortalecer as habilidades dos indivíduos, das organizações e
das comunidades para compreender os impactos do trauma, interromper
ciclos de violência e construir resiliência.
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
Encontro sobre Danos contra os Consumidores
Objetivo – Debater questões relevantes à persecução de danos aos
consumidores, visando ao incremento da efetividade da atuação na
espécie.
Nº de vagas – 50 (cinquenta)
Carga horária – 8 horas
Previsão de realização – agosto
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público
Local – CEAF/Porto Alegre
Encontro dos Procuradores de Justiça
Objetivo – Refletir sobre a atuação do 2º grau à luz das modificações
normativas e jurisprudenciais, bem como levantar propostas para o seu
aperfeiçoamento, com foco na efetividade e resolutividade da atuação.
Nº de vagas – 50 (cinquenta)
Carga horária – 8 horas
Previsão de realização – setembro
Público-Alvo – Procuradores de Justiça
Local – a definir
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Seminário Centros Integrados e Escuta Especializada
Objetivo – Promover ações coordenadas e efetivas para mobilizar a rede
de proteção e o Poder Público para o atendimento humanizado e célere
para crianças e adolescentes vítimas de violência.
Nº de vagas – 50 (cinquenta)
Carga horária – 4 horas
Previsão de realização – outubro
Público-Alvo – Membros, servidores do Ministério Público e público
externo
Local – CEAF/Porto Alegre
Projeto MAPBiomas
Objetivo – Capacitar Promotores de Justiça e Servidores com o intuito
de promover a responsabilização civil e, eventualmente, criminal dos
causadores dos danos naqueles desmatamentos irregulares confirmados
pelo órgão ambiental competente.
Nº de vagas – 50 (cinquenta)
Carga horária – 8 horas
Previsão de realização – outubro
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público
Local – CEAF/Porto Alegre
Curso sobre o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) e a Atuação
dos Conselheiros Tutelares
Objetivo – Apresentar as noções básicas de procedimentos e processos
judiciais com matéria afeta à infância e juventude.
Nº de vagas – 50 (cinquenta)
Carga horária – 1 hora
Previsão de realização – a definir
Público-Alvo – Membros, servidores do Ministério Público e público
externo.
Local – EaD/CEAF.
Capacitação em Terceirização na Saúde
Objetivo – Capacitar os Promotores de Justiça que atuam nessa área.
Nº de vagas – 50 (cinquenta)
Carga horária – 8 horas
Previsão de realização – a definir
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público
Local – CEAF/Porto Alegre
MP Talks
Objetivo - Apresentar temas institucionais atuais e contemporâneos que
estejam em evidência na atuação ministerial.
Carga horária – 1 hora
Previsão de realização – de março a novembro, às terças-feiras, a cada
15 dias, conforme definido em calendário.
Público-Alvo – Membros, servidores e estagiários do Ministério Público
Local – EaD/CEAF
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Cursos com Autoinscrição
Cursos disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem para os
quais o interessado poderá se inscrever a qualquer momento e realizá-los
integralmente até 15 de novembro de 2019, com certificado de participação.
Projeto Educacional
Webconference O Feminismo e o Machismo - O que tem a
ver com a violência contra a mulher?

1 hora

Palestra sobre Inteligência e Recursos Tecnológicos no
Processo Investigatório

3 horas

Webconference sobre Feminismo

1 hora

Webconference sobre Suicídio de Pessoas Idosas

1 hora

Webconference: O Ministério Público e Direitos Humanos

1 hora

Webconference sobre Efeitos do Consenso no Processo
Penal: Acordo de não Persecução Penal e Colaboração
Premiada

1 hora

Webconference Lançamento do EAD da Lei nº 13.431/2017
- Escuta Especializada e Depoimento Especial

1 hora

Webconference: Projeto Vítimas

1 hora

Webconference A Rede de Proteção à mulher vítima de
violência doméstica: um olhar necessário!

1 hora
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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.
Webconference Processos Estruturantes
Objetivo – Debater sobre a temática e conhecer os aspectos mais
relevantes.
Carga Horária – 1 hora
Previsão de realização – março
Público-Alvo – Membros, servidores e estagiários do Ministério Público
Local – EAD/CEAF
Curso de Direito Penal
Objetivo – Atualizar os participantes sobre Direito Penal.
Carga Horária – 8 horas
Previsão de realização – agosto
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre
Curso de Direito Extra-Penal
Objetivo – Atualizar os participantes sobre Direito Processual Penal.
Carga Horária – 8 horas
Previsão de realização – novembro
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre
Matriz de Capacitação
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Cursos com Autoinscrição
Cursos disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem para os
quais o interessado poderá se inscrever a qualquer momento e realizá-los
integralmente até 30 de novembro de 2020, com certificado de participação.
Projeto Educacional
Palestra Proportionality and Constitutional Rights

2 horas

Palestra Princípio da Proporcionalidade: Fundamento,
Estruturas, Críticas, Aplicação - PPGD/FMP

2 horas

Palestra O controle de constitucionalidade das emendas
constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal

2 horas

Palestra A tutela de situações jurídicas coletivas no direito
brasileiro contemporâneo: uma comparação entre as
ações coletivas e o incidente de resolução de demandas
repetitivas

2 horas

Palestra Caminhos divergentes: a Academia e o Ministério
Público

2 horas
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Programa Integração ao Ministério Público
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 Formação de 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 – 160 horas
Previsão de realização – a definir
Público-Alvo – Membros do Ministério Público
Local – CEAF/Porto Alegre
Curso de Integração de Novos Servidores - Assessores Jurídicos,
Oficiais do Ministério Público, Agentes Administrativos e Cargos
Diversos
Objetivo – Proporcionar a integração de novos servidores e estagiários
e disponibilizar informações importantes para o desempenho das suas
atividades.
Carga horária – conforme cargos.
Previsão de realização – conforme calendário
Público-Alvo – Servidores do Ministério Público
Local – EaD/CEAF
Cursos com Autoinscrição
Cursos disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem para os
quais o interessado poderá se inscrever a qualquer momento e realizá-los
integralmente até 15 de novembro de 2020, com certificado de participação.
Projeto Educacional
Curso de Integração Cargos Comissionados - EaD

10 horas

Curso de Integração Estagiários - EaD

10 horas
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Programa Inovação e Tecnologia: MP 4.0
O Programa Inovação e Tecnologia: MP 4.0 tem o objetivo de preparar e
desenvolver membros e servidores para atender as demandas da sociedade 4.0, promovendo a transformação digital do Ministério Público.

Encontros sobre Inovação Tecnológica
Objetivo – Preparar e desenvolver membros e servidores para atender
as demandas da sociedade 4.0, promovendo a transformação digital do
Ministério Público.
Nº de vagas – 100 (cem)
Carga horária – 8 horas
Previsão de realização – março
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público
Local – CEAF/Porto Alegre
Curso Sistemas de Investigação: SIMBA - Sistema de Investigação
de Movimentações Bancárias e SITTEL - Sistema de Investigação de
Registros Telefônicos e Telemáticos
Objetivo - Treinar e aprimorar membros e servidores em técnicas e uso
das ferramentas de investigação SIMBA – Sistema de Investigação
de Movimentações Bancárias e SITTEL – Sistema de Investigação de
Registros Telefônicos e Telemáticos.
Nº de vagas – 20 (vinte), por turma
Carga horária – 8 horas
Previsão de realização
Turma Porto Alegre - março
Turma Caxias do Sul - maio
Turma Passo Fundo - agosto
Turma Santa Maria - setembro
Público-Alvo – Membros do Ministério Público
Local – conforme definição das turmas.
Curso de Uso de Recursos Tecnológicos no Tribunal do Júri
Objetivo - Desenvolver habilidades necessárias à digitalização de autos
e preparação de apresentações virtuais para serem utilizadas no Tribunal
do Júri.
Nº de vagas – 16 (dezesseis), por turma.
Carga horária – 4 horas.
Previsão de realização
Turma Porto Alegre - março
Turma Caxias do Sul - maio
Turma Passo Fundo - agosto
Turma Pelotas - agosto
Turma Santa Maria - setembro
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.
Local – conforme definição das turmas
Matriz de Capacitação
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Curso sobre Métodos Ágeis
Objetivo – Conhecer práticas eficazes que permitem a entrega rápida e
de alta qualidade e que se mostram como alternativa à gestão tradicional
de projetos.
Nº de vagas – 22 (vinte e dois), por turma
Carga horária – 8 horas
Previsão de realização
Turma 1 – abril
Turma 2 - agosto
Público-Alvo – Membros e servidores gestores
Local – CEAF/Porto Alegre
Curso Ambientes Criativos e Inovação
Objetivo – Refletir sobre a necessidade de criar uma cultura de inovação
no ambiente de trabalho.
Nº de vagas – 22 (vinte e duas), por turma
Carga horária - 16 horas
Previsão de realização
Turma 1 – junho
Turma 2 - outubro
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público
Local – CEAF/Porto Alegre
Análise de Dados na Tomada de Decisão
Objetivo – Preparar membros e servidores para a tomada de decisões
baseadas em dados (data-driven), considerando sua relevância no
contexto atual, por meio da introdução de conceitos e metodologias
de análise de dados e da apresentação das diversas ferramentas
institucionais analíticas disponíveis para subsidiar a atuação e a gestão
institucional.
Nº de vagas – 16 (dezesseis), por turma
Carga horária - 12 horas
Previsão de realização
Turma 1 – junho
Turma 2 - setembro
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
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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 desenvolvendo habilidades para a gestão de pessoas e processos, a fim de
aprimorar o conhecimento e desenvolver habilidades interpessoais e técnicas de liderança.

Encontros de Desenvolvimento e Integração da Administração Superior
- Gestão 2019 - 2021
Objetivo: Promover a integração e um ambiente favorável ao alinhamento
às propostas de trabalho da Administração Superior do MPRS e
desenvolver habilidades de gestão.
Nº de vagas – 40 (quarenta), por encontro.
Carga horária – 8 horas.
Previsão de realização
Encontro 1 – março
Encontro 2 – maio
Encontro 3 – setembro
Encontro 4 - novembro
Público-Alvo – Membros da Administração Superior do Ministério Público.
Local – a definir.
Curso de Desenvolvimento e Integração de Gestores Básico
Objetivo – Capacitar o gestor, Promotor de Justiça 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 - 34 horas
Previsão de realização – março
Público-Alvo – Promotores de Justiça que ingressaram em 2019 e demais
membros.
Local – CEAF/Porto Alegre.
Webconference: Gestão de Pessoas, Liderança e Competências para
o Setor Público (Pensamento Complexo e Liderança no Setor Público)
Objetivo: Refletir sobre a importância do pensamento elástico e a geração
de ideias no setor público.
Carga horária – 1 hora
Previsão de realização - abril
Público-Alvo – Membros, servidores gestores e estagiários do Ministério
Público
Local – EaD/CEAF.
Matriz de Capacitação
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Gestores Avançado: Curso de Design Thinking
Objetivo – Conhecer uma abordagem que busca a solução de problemas
de forma coletiva e colaborativa, em uma perspectiva de empatia máxima
com o grupo.
Nº de vagas – 22 (vinte e duas), por turma
Carga horária - 16 horas
Previsão de realização
Turma 1 – maio
Turma 2 - setembro
Público-Alvo – Membros e servidores gestores do Ministério Público
Local – CEAF/Porto Alegre
III Seminário de Gestão de Pessoas
Objetivo – Promover a reflexão sobre assuntos relacionados à gestão de
pessoas.
Nº de vagas – 70 (setenta)
Carga horária - 8 horas
Previsão de realização – outubro
Público-Alvo – Membros e servidores gestores do Ministério Público
Local – CEAF/Porto Alegre
Cursos com Autoinscrição
Cursos disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem para os
quais o interessado poderá se inscrever a qualquer momento e realizá-los
integralmente até 30 de novembro de 2020, com certificado de participação.
Projeto Educacional
Curso de Gestão de Pessoas

10
horas

Curso de Comunicação Assertiva

10
horas

Webconference O Futuro do Trabalho e as Organizações
Públicas

1 hora

Webconference Como lidar com as diferenças geracionais
no trabalho

1 hora

Curso Gestão Pessoal - Base da Liderança *

50
horas

Curso Planejamento Estratégico para Organizações
Públicas *

40
horas

Curso Introdução à Gestão de Processos *

20
horas

Curso Introdução à Gestão de Projetos *

20
horas

Curso Gestão Estratégica com BSC – Fundamentos *

20
horas

* Cursos na modalidade online oferecidos pela ENAP – Escola Nacional de Administração
Pública. O interessado deverá se cadastrar no site da ENAP (https://suap.enap.gov.br/portal/
home/#) e, posteriormente à realização do curso, enviar o certificado a este CEAF para fins
de registro.
Matriz de Capacitação
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Programa Língua Portuguesa
A finalidade deste Programa é oferecer projetos educacionais que possibilitem o aprimoramento em Língua Portuguesa, mediante o desenvolvimento de conteúdos gramaticais que embasem a redação jurídica e administrativa, visando à produção de textos claros, precisos, coerentes, coesos
e gramaticalmente corretos.

Curso Redação de Pareceres Jurídicos
Objetivo – Utilizar recursos gramaticais para produção de textos e
formação argumentativa que possibilitem uma comunicação mais
eficiente, persuasiva e adequada na formatação de peças jurídicas.
Nº de vagas – 100 (cem)
Carga horária - 10 horas
Previsão de realização - a definir
Público-Alvo – Membros, servidores, estagiários do Ministério Público
Local – EaD/CEAF
Cursos com Autoinscrição
Cursos disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem para os
quais o interessado poderá se inscrever a qualquer momento e realizá-los
integralmente até 30 de novembro de 2020, com certificado de participação.
Projeto Educacional
Curso de Ortografia

10 horas

Curso de Sinais de Pontuação

10 horas

Curso de Verbos

10 horas

Curso de Concordância e Regência - Verbal e Nominal

15 horas

Curso de Redação Oficial

10 horas

Curso de A Linguagem do Texto Jurídico

20 horas

Curso de Análise Sintática

20 horas

Curso de Interpretação Textual

40 horas

Matriz de Capacitação
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Programa Informática Usuário
Cursos e outras atividades educacionais que focam no ensino de matérias e desenvolvimento de habilidades relacionadas ao uso de softwares e
sistemas de informática.

Curso de Excel Básico
Objetivo – Capacitar servidores para a adequada utilização dos recursos
elementares da planilha eletrônica Excel em nível básico.
Nº de vagas – 16 (dezesseis), por turma
Carga horária – 16 horas
Previsão de realização
Turma 1- maio
Turma 2 - outubro
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público
Local – CEAF/Porto Alegre
Cursos com Autoinscrição
Cursos disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem para os
quais o interessado poderá se inscrever a qualquer momento e realizá-los
integralmente até 30 de novembro de 2020, com certificado de participação.
Projeto Educacional
Webconference Capacitação para utilizar o Sistema
Eletrônico de Execução Unificado - SEEU

1 hora

Webconference Utilização do Sistema PJe para os
Processos Eleitorais

1 hora
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Programa Informática Desenvolvedor
Cursos e outras atividades educacionais que focam o ensino de matérias
relacionadas à aplicação de tecnologias e linguagens computacionais.
Os projetos que englobam essas atividades têm por objetivo pri¬mordial
desenvolver conhecimentos específicos de informática, tais como linguagens de programação, desenho gráfico e aplicativos que possibilita¬rão o
aprimoramento dos serviços de informática do Ministério Público.

Curso de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis
utilizando React Native
Objetivo – Preparar os técnicos da Unidade de Aplicativos e Internet e
da Unidade de Desenvolvimento de Sistemas para a crescente demanda
institucional de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis.
Nº de vagas – 10 (dez), por turma
Carga horária – 36 horas
Previsão de realização
Turma 1- fevereiro
Turma 2 - março
Público-Alvo – Servidores do Ministério Público
Local – CEAF/Porto Alegre
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Programa Áreas Administrativas
Este programa de educação reúne os projetos educacionais que aprimoram as atividades de suporte administrativo à atividade fim da Instituição e
as desempenhadas no atendimento ao público interno e externo.

Webconference Workshops para esclarecer Dúvidas do SIM Judicial
Objetivo – Atualizar conhecimentos aos usuários do sistema.
Carga horária – 1 hora e 30 minutos
Previsão de realização
Turma 1 - abril
Turma 2 - agosto
Público-Alvo – Membros, servidores e estagiários do Ministério Público.
Local – EaD/CEAF
Webconference Workshops para esclarecer Dúvidas do SIM
Extrajudicial
Objetivo – Atualizar conhecimentos aos usuários do sistema.
Carga horária – 1 hora e 30 minutos
Previsão de realização
Turma 1 - maio
Turma 2 - setembro
Público-Alvo – Membros, servidores e estagiários do Ministério Público.
Local – EaD/CEAF
Curso Planejamento e Gestão de Contratações por meio de Licitações
Objetivo – Aprimorar o planejamento e gestão dos procedimentos
licitatórios.
Nº de vagas – 40 (quarenta)
Carga horária – 16 horas
Previsão de realização – abril
Público-Alvo – Servidores da Direção-Geral
Local – CEAF/Porto Alegre
Curso Aspectos Polêmicos dos Contratos de Obra e Serviço de
Engenharia
Objetivo – Aprimorar a execução e eficiência dos contratos de obras e
serviços de Engenharia.
Nº de vagas – 40 (quarenta)
Carga horária – 16 (dezesseis)
Previsão de realização – maio
Público-Alvo – Servidores da Direção-Geral
Local – CEAF/Porto Alegre
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Curso com atualizações do PROPAD e do SIM Extrajudicial e Judicial
Objetivo – Manter os usuários atualizados em relação ao PROPAD e SIM.
Nº de vagas – 300 (trezentas).
Carga horária – 16 horas.
Previsão de realização – de abril a novembro.
Público-Alvo – Servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre
Cursos com Autoinscrição
Cursos disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem para os
quais o interessado poderá se inscrever a qualquer momento e realizá-los
integralmente até 30 de novembro de 2020, com certificado de participação.
Projeto Educacional
Aspectos Comportamentais do Atendimento ao Público

8 horas

Curso Introdução em LIBRAS *

60 horas

* Curso na modalidade online oferecido pela ENAP – Escola Nacional de Administração Pública.

O interessado deverá se cadastrar no site da ENAP (https://suap.enap.gov.br/portal/home/#)
e, posteriormente à realização do curso, enviar o certificado a este CEAF para fins de registro.
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Programa Desenvolvimento Pessoal
Reúne os projetos que desenvolvem habilidades e estimulam comportamentos individuais e coletivos de relacionamento entre pessoas e o ambiente de trabalho.
Abarca conceitos, recursos e técnicas relacionadas ao desenvolvimento
do potencial humano.

Curso de Inteligência Emocional e Relacional
Objetivo – Desenvolver habilidades interpessoais e relacionais
oportunizando o reconhecimento e o gerenciamento de emoções com
vistas ao autodesenvolvimento.
Nº de vagas – 22 (vinte e duas) por turma
Carga horária – 8 horas
Previsão de realização
Turma 1 - março
Turma 2 – maio
Turma 3 - junho
Turma 4 - agosto
Turma 5 - setembro
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público
Local – CEAF/Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Santa
Maria.
Workshop Comunicação Não-Violenta
Objetivo – Refletir sobre a importância de uma comunicação clara e
empática entre as pessoas, abrindo espaço para o diálogo e a negociação
sobre caminhos mais sustentáveis de se relacionar.
Nº de vagas – 22 (vinte e duas) por turma
Carga horária – 8 horas
Previsão de realização
Turma 1 - março
Turma 2 – maio
Turma 3 - junho
Turma 4 - agosto
Turma 5 - setembro
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público
Local – CEAF/Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Santa
Maria
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Curso de Dicção e Oratória
Objetivo – Desenvolver habilidades para falar em público de forma clara
e objetiva.
Nº de vagas – 22 (vinte e duas), por turma
Carga horária – 16 horas
Previsão de realização
Turma 1- abril
Turma 2- outubro
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público
Local – CEAF/Porto Alegre
Webconference: Educação Financeira e Consumo Consciente
Objetivo – Refletir sobre a importância de adquirir produtos e serviços
que não prejudiquem a sociedade e o nosso planeta e revisar hábitos
que causam desperdício de recursos naturais e financeiros.
Carga horária – 1 hora
Previsão de realização - abril
Público-Alvo – Membros, servidores e estagiários do Ministério Público
Local – EaD/CEAF
Encontro de Servidores do Ministério Público
Objetivo – Proporcionar o desenvolvimento pessoal para servidores em
práticas administrativas e nas Promotorias de Justiça.
Nº de vagas – 150 (cento e cinquenta)
Carga horária – 10 horas
Previsão de realização - maio
Público-Alvo – Servidores do Ministério Público
Local – a definir
Curso de Desenvolvimento Interpessoal para Servidores: Protagonismo
no Trabalho
Objetivo – Compreender e desenvolver habilidades interpessoais
necessárias para aperfeiçoar os comportamentos e resultados no
trabalho.
Nº de vagas – 22 (vinte e duas) por turma
Carga horária – 08 horas
Previsão de realização
Turma 1- maio
Turma 2- agosto
Público-Alvo – Servidores do Ministério Público
Local – CEAF/Porto Alegre
Webconference sobre Administração do Tempo
Objetivo – Desenvolver a habilidade de melhor administrar o tempo como
forma de aprimorar o desempenho profissional e a qualidade de vida.
Carga horária – 1 hora
Previsão de realização - junho
Público-Alvo – Membros, servidores e estagiários do Ministério Público.
Local – EaD/CEAF.
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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 - novembro
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público
Local – CEAF/Porto Alegre
Workshop de Mindfulness para Regulação Emocional e Promoção de
Qualidade de Vida no Trabalho
Objetivo – Apresentar o conceito de Mindfulness, as principais práticas,
os benefícios comprovados cientificamente e como implementar na vida
e no ambiente de trabalho.
Nº de vagas – a definir
Carga horária – a definir
Previsão de realização – a definir
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público
Local – EaD/CEAF
Curso Como fazer Apresentações
Objetivo – Melhorar a qualidade técnica das apresentações gráficas de
reuniões, palestras e demais exposições similares.
Nº de vagas – 50 (cinquenta)
Carga horária – 2 horas
Previsão de realização – a definir
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público
Local – EaD/CEAF
Cursos com Autoinscrição
Cursos disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem para os
quais o interessado poderá se inscrever a qualquer momento e realizá-los
integralmente até 15 de novembro de 2019, com certificado de participação.
Projeto Educacional
Curso de Administração do Tempo

10 horas

Webconference Ansiedade e seus Reflexos no Ambiente
de Trabalho

1 hora

Palestra de Final de Ano: Sensibilização sobre Mindfulness
para Qualidade de Vida e Prevenção do Burnout

2 horas

Curso de Criatividade e Novas Tecnologias *

10 horas

Ética e Serviço Público *

20 horas

* Cursos na modalidade online oferecidos pela ENAP – Escola Nacional de Administração
Pública. O interessado deverá se cadastrar no site da ENAP (https://suap.enap.gov.br/portal/
home/#) e, posteriormente à realização do curso, enviar o certificado a este CEAF para fins
de registro.
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