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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 2018 estabelece as diretrizes
para a capacitação e desenvolvimento de membros e servidores por
meio de seus Projetos Educacionais, agrupados em Programas Educacionais.
Através do Plano Anual de Educação, o CEAF orienta as suas
ações e estabelece as prioridades de sua atuação, conforme previsto 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 educacionais 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 2018 é fruto de
uma construção conjunta entre o CEAF e diversas áreas do Ministério Público. A elaboração do plano foi feita a partir das diretrizes da
Administração Superior, do Levantamento de Necessidades educacionais, 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 planejamento
educacional para o próximo ano.
Para 2018, um dos focos do CEAF é dar prosseguimento à potencialização 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 tecnológicos na construção de um ambiente virtual de aprendizagem.

Plano Anual de Educação Institucional 2018

|3

O Plano Anual de Educação está estruturado em doze Programas
Educacionais cujos títulos traduzem os eixos de atuação educacional 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.

Seminário sobre Lei 13.431/17 - Inovações, Desafios e Repercussões
na Atuação Ministerial
Objetivo – Capacitar os membros e profissionais integrantes das
equipes técnicas da Instituição para que adotem os fluxos e protocolos
pertinentes para o cumprimento da Lei 13.431/17 para a garantia de
direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.
Nº de vagas – 80 (oitenta).
Carga horária – 8 horas.
Previsão de realização – março.
Público-Alvo – Membros, servidores do Ministério Público e público
externo.
Local – CEAF/Porto Alegre.
Seminário sobre Temas relevantes de atuação do Ministério Público
do Consumidor – Planos de Saúde, Transporte Intermunicipal de
Passageiros e Incorporações Imobiliárias.
Objetivo – Debater aspectos relevantes para atuação do Ministério
Público nessas temáticas de acordo com a legislação e jurisprudência
atuais.
Nº de vagas – 70 (setenta).
Carga horária – 8 horas.
Previsão de realização – abril.
Público-Alvo – Membros, servidores do Ministério Público e público
externo.
Local – CEAF/Porto Alegre.
Encontro sobre Saúde - Regulação do atendimento de saúde nos
municípios
Objetivo – Orientar promotores de Justiça e assessores que necessitam
informações sobre a regulação do sistema de saúde dos municípios.
Nº de vagas – 70 (setenta).
Carga horária – 8 horas.
Previsão de realização – março.
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
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Curso sobre Projeto Resolutividade – Mutirão Inquéritos Civis
Objetivo – Auxiliar as Promotorias de Justiça envolvidas neste projeto
para adotar, de forma mais padronizada e objetiva possível, medidas
resolutivas para os expedientes, com consequente reflexo nas futuras
investigações em casos similares.
Nº de vagas – 31 (trinta e uma).
Carga horária – 3 horas.
Previsão de realização – março.
Público-Alvo – Membros, servidores e estagiários do Ministério Público.
Local – Plataforma de ensino a distância - EaD.
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 – 45 (quarenta e cinco), por encontro.
Carga horária – 4 horas.
Previsão de realização
Turma 1: março.
Turma 2: abril.
Turma 3: agosto.
Turma 4: outubro.
Público-Alvo – Membros, servidores, estagiários do Ministério Público e
público externo.
Local – CEAF/Porto Alegre.
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 – 60 (sessenta) por webconference.
Carga horária – 1 hora cada uma.
Previsão de realização – 18 (dezoito) webconferences, de março a
novembro.
Público-Alvo – Membros, servidores, estagiários do Ministério Público e
público externo.
Local – Plataforma de ensino a distância - EaD.
Curso sobre Sistema de Investigação de Registros Telefônicos e
Telemáticos - SITTEL
Objetivo - Treinar e aprimorar membros e servidores do Ministério
Público em técnicas e uso da ferramenta de investigação SITTEL –
Sistema de Investigação de Registros Telefônicos e Telemáticos.
Nº de vagas – 16 (dezesseis) por turma.
Carga horária – 4 horas.
Previsão de realização
Turma 1: março.
Turma 2: junho.
Turma 3: agosto.
Público-Alvo – Membros e servidores Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
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Encontro sobre Direitos Humanos – Corregedoria-Geral do MPRS
Objetivo – Qualificar e estimular Promotores de Justiça e servidores para
uma atuação transformadora da realidade social.
Nº de vagas – 40 (quarenta).
Carga horária – 16 horas.
Previsão de realização – abril.
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
Curso I2 Analyst Notebook - I2 ANB
Objetivo – Capacitar membros e servidores sobre a utilização da
ferramenta I2 ANB na elaboração de diagramas de associação e linhas
de tempo e na apresentação de dados.
Nº de vagas – 16 (dezesseis).
Carga horária – 16 horas.
Previsão de realização – abril.
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
Congresso Brasileiro do Ministério Público de Meio Ambiente ABRAMPA
Objetivo – Debater o Direito Ambiental, apontar seus aperfeiçoamentos
e os desafios da sua implementação, primando pelo aprimoramento da
atuação do Ministério Público Brasileiro na proteção e defesa do meio
ambiente.
Nº de vagas – 70 (setenta).
Carga horária – 20 horas.
Previsão de realização – abril.
Público-Alvo – Membros, servidores do Ministério Público e público
externo.
Local – Porto Alegre.
1º Encontro CAO Criminal
Objetivo – Promover o debate sobre a atuação dos membros do Ministério
Público nas questões criminais.
Nº de vagas – 70 (setenta).
Carga horária – 16 horas.
Previsão de realização – maio.
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
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Encontro sobre Negociação/Termo de Ajustamento de Conduta na
proteção do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa
Objetivo – Divulgar a Resolução n.° 179/CNMP, que viabiliza o Termo de
Ajustamento de Conduta em improbidade administrativa e estimulam o
debate sobre os critérios que devem ser aplicados para a elaboração de
TACs no Patrimônio Público/Moralidade Administrativa.
Nº de vagas – 70 (setenta).
Carga horária – 8 horas.
Previsão de realização – maio.
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
Encontro sobre Crimes Cibernéticos
Objetivo – Promover a conscientização sobre o impacto dos crimes
cibernéticos em especial na área da infância.
Nº de vagas – 70 (setenta).
Carga horária – 8 horas.
Previsão de realização – maio.
Público-Alvo – Membros, servidores do Ministério Público e público
externo.
Local – CEAF/Porto Alegre.
Encontro sobre Direito à moradia, Planejamento Urbano e Política
Habitacional de Interesse Social, Regularização Fundiária – A aplicação
da Lei 13.465/17 – Inovações e atuação do Ministério Público
Objetivo – Sensibilizar os promotores de Justiça quanto à importância
da atuação ministerial no planejamento urbano das cidades para
enfrentamento da demanda habitacional, especialmente, no que tange às
regularizações fundiárias como forma de promoção do direito à moradia
adequada. Debater a atuação ministerial como forma de garantir o
interesse público na aplicação dos instrumentos da Lei 13.465/17 que
dispõe sobre regularização fundiária.
Nº de vagas – 70 (setenta).
Carga horária – 8 horas.
Previsão de realização – junho.
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
Encontro sobre Atuação do Ministério Público Eleitoral nas Eleições
Gerais de 2018
Objetivo – Atualizar os promotores de Justiça com atribuições eleitorais
quanto ao ordenamento jurídico da área e consolidar estratégias como
vistas à atuação consistente do Ministério Público Eleitoral.
Nº de vagas – 57 (cinquenta e sete), por turma.
Carga horária – 8 horas.
Previsão de realização – junho, 3 turmas.
Público-Alvo – Membros do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
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Encontro sobre Saneamento Básico na Área Rural - Ressanear
Objetivo – Fomentar e subsidiar a atuação institucional no que se refere a
buscar a responsabilização dos Municípios, como titulares da prestação
do serviço público de saneamento básico, na manutenção e fiscalização
das soluções de saneamento básico (abastecimento e esgotamento) nas
comunidades da área rural.
Nº de vagas – 70 (setenta).
Carga horária – 8 horas.
Previsão de realização – agosto.
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.
Local – Porto Alegre.
Encontro sobre Patrimônio Público – Corregedoria-Geral do MPRS
Objetivo – Qualificar e estimular promotores de Justiça para uma
atuação mais proativa, resolutiva e efetiva em busca de uniformização
da atuação.
Nº de vagas – 30 (trinta).
Carga horária – 8 horas.
Previsão de realização – agosto.
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
Seminário sobre Licenciamento Ambiental Municipal
Objetivo – Orientar e subsidiar a investigação do Ministério Público
no âmbito do Projeto Institucional Licenciamento Ambiental Municipal,
objetiva fomentar a estruturação e qualificação dos municípios gaúchos
para a realização do Licenciamento e Fiscalização Ambiental, conforme a
Lei Complementar 140/2011. Estabelecer critérios mínimos (quantidade
e qualificação das equipes) para a adequada prestação dos serviços
pelos municípios e articular a realização de convênios/consórcios
como alternativa aos municípios que não possuem condições de criar
estruturas próprias para o licenciamento ambiental.
Nº de vagas – 70 (setenta).
Carga horária – 8 horas.
Previsão de realização – agosto.
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.
Local – Porto Alegre.
2º Encontro CAO Criminal
Objetivo – Promover o debate sobre a atuação dos membros do Ministério
Público nas questões criminais.
Nº de vagas – 70 (setenta).
Carga horária – 16 horas.
Previsão de realização – setembro.
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.
Local – Porto Alegre.
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V Seminário de Segurança Alimentar e Ambiental – AGROTÓXICOS:
balanço das novas iniciativas do setor da produção e atuação integrada
dos órgãos de extensão rural e fiscalização
Objetivo – Capacitar membros e assessores do Ministério Público,
bem como gestores municipais, sobre a realidade dos agrotóxicos na
produção de alimentos, assim como a adotarem providências adequadas
quanto ao uso destes, como boas práticas, buscando alternativas para a
produção de alimentos saudáveis e seguros aos consumidores.
Nº de vagas – 170 (cento e setenta).
Carga horária – 8 horas.
Previsão de realização – outubro.
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.
Local – Porto Alegre.
Encontro sobre Lei Anticorrupção como instrumento de proteção do
Patrimônio Público
Objetivo – Sensibilizar sobre a importância da regulamentação da Lei
Anticorrupção nos municípios, bem como de sua aplicação nos casos
onde detectada lesão à Administração Pública causada por pessoas
jurídicas.
Nº de vagas – 70 (setenta).
Carga horária – 8 horas.
Previsão de realização – novembro.
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
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 – 60 (sessenta) por webconference.
Carga horária – 1 hora cada uma.
Previsão de realização – 18 (dezoito) webconferences, de março a
novembro.
Público-Alvo – Membros, servidores, estagiários do Ministério Público e
público externo.
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.
Curso de Atualização Direito da Infância e Juventude: Introdução e
Direitos Coletivos
Objetivo – Aprofundar questões relacionadas aos direitos coletivos,
aos direitos individuais, atos infracionais, execução de medidas sócioeducativas, educação e saúde.
Nº de vagas – 270 (duzentos e setenta), por turma.
Carga Horária – 8 horas.
Previsão de realização – maio.
Público-Alvo – Membros, servidores e estagiários do Ministério Público.
Local – CEAF/ Porto Alegre e Plataforma de ensino a distância - EaD.
Curso de Atualização Direito da Infância e Juventude: Relação Familiar
e Proteção e Direito à Educação Formal e em Valores Humanos
Objetivo – Aprofundar questões relacionadas aos direitos coletivos,
aos direitos individuais, atos infracionais, execução de medidas sócioeducativas, educação e saúde.
Nº de vagas – 270 (duzentos e setenta), por turma.
Carga Horária – 8 horas.
Previsão de realização – junho.
Público-Alvo – Membros, servidores e estagiários do Ministério Público.
Local – CEAF/ Porto Alegre e Plataforma de ensino a distância - EaD.
Curso de Atualização Direito da Infância e Juventude: Ato Infracional e
Medidas Socioeducativas; e Crimes e Infrações Administrativas
Objetivo – Aprofundar questões relacionadas aos direitos coletivos,
aos direitos individuais, atos infracionais, execução de medidas sócioeducativas, educação e saúde.
Nº de vagas – 270 (duzentos e setenta), por turma.
Carga Horária – 8 horas.
Previsão de realização – agosto.
Público-Alvo – Membros, servidores e estagiários do Ministério Público.
Local – CEAF/ Porto Alegre e Plataforma de ensino a distância - EaD.
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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 – 198 horas.
Previsão de realização – a definir.
Público-Alvo – Membros do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
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 – conforme calendário.
Público-Alvo – Servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre e Plataforma de ensino a distância - EaD.
Curso de Integração para Cargos em Confiança
Objetivo – Proporcionar a integração de novos servidores e disponibilizar
informações importantes para o desempenho das suas atividades.
Carga horária – 10 horas.
Previsão de realização – conforme calendário.
Público-Alvo – Cargos de Confiança do Ministério Público.
Local - Plataforma de ensino a distância - EaD.
Curso de Integração para Estagiários
Objetivo – Proporcionar a integração de novos servidores e disponibilizar
informações importantes para o desempenho das suas atividades.
Carga horária – 10 horas.
Previsão de realização – conforme calendário.
Público-Alvo – Estagiários do Ministério Público.
Local – Plataforma de ensino a distância - EaD.
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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.

Curso de Comunicação Assertiva
Objetivo – Desenvolver a capacidade de expressão de forma a atingir
com mais precisão os objetivos traçados.
Nº de vagas – 170 (cento e setenta).
Carga horária – 10 horas.
Previsão de realização - março.
Público-Alvo – Membros, servidores, estagiários do Ministério Público e
público externo.
Local – Plataforma de ensino a distância - EaD.
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 – 170 (cento e setenta), por turma.
Carga horária - 10 horas.
Previsão de realização:
Turma 1: março.
Turma 2: agosto.
Público-Alvo – Membros, servidores, estagiários do Ministério Público e
público externo.
Local – Plataforma de ensino a distância - EaD.
Curso de Desenvolvimento e Integração de Gestores Básico
Objetivo – Capacitar o servidor gestor 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: maio.
Público-Alvo – Servidores gestores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre e Plataforma de ensino a distância – EaD.
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Curso de Desenvolvimento e Integração de Gestores Avançado:
Coaching na Prática
Objetivo – Objetivo – Desenvolver a capacidade para atuar como lídercoach, utilizando ferramenta específica, visando o desenvolvimento das
equipes de trabalho e a respectiva melhoria de performance.
Nº de vagas – 22 (vinte e duas), por turma.
Carga horária - 16 horas.
Previsão de realização:
Turma 1: abril.
Turma 2: agosto.
Público-Alvo – Membros e servidores gestores do Ministério Público que
já tenham participado do Programa Desenvolvimento e Integração de
Gestores.
Local – CEAF/Porto Alegre.
Curso de Processos Colaborativos em Gestão de Pessoas
Objetivo – Apresentar aos participantes uma metodologia prática e
replicável a ser utilizada no processo de mediação de conflitos nas
equipes de trabalho.
Nº de vagas – 30 (trinta), por turma.
Carga horária - 16 horas.
Previsão de realização:
Turma 1: maio.
Turma 2: setembro.
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
II Seminário de Gestão de Pessoas
Objetivo – Fomentar o estudo, a análise e a discussão de práticas de
gestão de pessoas para futuras implementações no Ministério Público
do RS.
Nº de vagas – 70 (setenta).
Carga horária – 8 horas.
Previsão de realização: setembro.
Público-Alvo – Membros e servidores gestores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
Curso de Análise de Dados e Indicadores
Objetivo – Incentivar a cultura institucional de trabalhar com dados e com
foco nos resultados através da apresentação de diversas ferramentas
institucionais disponíveis para análise da atuação institucional (Portal
MP em Números, etc.), bem como contextualizar a importância dos
indicadores de desempenho no suporte aos resultados institucionais,
apresentando os elementos essenciais para sua modelagem e um
referencial teórico sobre o assunto.
Nº de vagas - 30 (trinta).
Carga horária - 12 horas.
Previsão de realização - outubro.
Público-Alvo – Membros e servidores gestores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
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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 de 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 – 80 (oitenta).
Carga horária – 10 horas.
Previsão de realização – março.
Público-Alvo – Membros, servidores, estagiários do Ministério Público e
público externo.
Local – Plataforma de ensino a distância - EaD.
Sinais de Pontuação
Curso de 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 – 80 (oitenta).
Carga horária – 10 horas.
Previsão de realização – abril.
Público-Alvo – Membros, servidores, estagiários do Ministério Público e
público externo.
Local – Plataforma de ensino a distância - EaD.
Curso de Redação de Ementas
Objetivo – Capacitar o participante a empregar adequadamente os
recursos linguísticos envolvidos na redação de despachos, sentenças e
ementas na esfera do Ministério Público.
Nº de vagas – 30 (trinta).
Carga horária – 8 horas.
Previsão de realização – abril.
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
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Curso de 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 – 80 (oitenta).
Carga horária – 10 horas.
Previsão de realização – maio.
Público-Alvo – Membros, servidores, estagiários do Ministério Público e
público externo.
Local – Plataforma de ensino a distância - EaD.
Curso de 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 – 80 (oitenta).
Carga horária – 15 horas.
Previsão de realização – junho.
Público-Alvo – Membros, servidores, estagiários do Ministério Público e
público externo.
Local – Plataforma de ensino a distância - EaD.
Curso de 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 – 80 (oitenta).
Carga horária – 10 horas.
Previsão de realização – julho.
Público-Alvo – Membros, servidores, estagiários do Ministério Público e
público externo.
Local – Plataforma de ensino a distância - EaD.
Curso de 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 – 80 (oitenta).
Carga horária – 20 horas.
Previsão de realização – agosto.
Público-Alvo – Membros, servidores, estagiários do Ministério Público e
público externo.
Local – Plataforma de ensino a distância - EaD.
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Curso de 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 – 80 (oitenta).
Carga horária – 20 horas.
Previsão de realização – setembro.
Público-Alvo – Membros, servidores, estagiários do Ministério Público e
público externo.
Local – Plataforma de ensino a distância - EaD.
Curso de 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 – 80 (oitenta).
Carga horária – 40 horas.
Previsão de realização – outubro.
Público-Alvo – Membros, servidores, estagiários do Ministério Público e
público externo.
Local – Plataforma de ensino a distância - EaD.
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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 Uso de Recursos Tecnológicos no Tribunal do Júri
Objetivo - Desenvolver habilidades necessárias a 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:
1ª turma: abril.
2ª turma: outubro.
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
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).
Carga horária – 16 horas.
Previsão de realização – março.
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
Curso de Excel Intermediário
Objetivo – Capacitar servidores para a adequada utilização dos recursos
elementares da planilha eletrônica Excel em nível intermediário.
Nº de vagas – 16 (dezesseis).
Carga horária – 16 horas.
Previsão de realização:
1ª turma: maio.
2ª turma: setembro.
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
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Programa Assessoramento Técnico
Este programa de educação reúne os projetos educacionais focados no
aprimoramento das atividades de assessores e demais servidores cujas
funções contribuem tecnicamente com as atividades desenvolvidas pelos
membros do Ministério Público.

Curso de Atualização em perícia contábil no âmbito do novo Código
de Processo Civil e novas normas emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade
Objetivo – Atualizar os profissionais lotados na Unidade de
Assessoramento Contábil do Gabinete de Assessoramento Técnico em
relação às mudanças introduzidas na área pericial contábil pelo novo
Código de Processo Civil e pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Nº de vagas – 7 (sete).
Carga horária – 20 horas.
Previsão de realização – maio.
Público-Alvo – Servidores do Gabinete de Assessoramento Técnico do
Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
Curso A Importância da conservação de banhados e outras áreas
úmidas
Objetivo – Proporcionar atualização de conhecimentos sobre banhados
e demais formas de áreas úmidas ocorrentes no RS.
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.
Curso de Política Pública de Assistência Social
Objetivo – – Aprimorar os conhecimentos da equipe da Unidade de
Assessoramento em Direitos Humanos na Política de Assistência Social.
Nº de vagas – 10 (dez).
Carga horária – 40 horas.
Previsão de realização – maio.
Público-Alvo – Servidores do Gabinete de Assessoramento Técnico do
Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
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Curso de Ferramentas Forenses de Análise de Dados
Objetivo – Capacitar membros, servidores e policiais para acessarem e
analisarem os dados extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos
em operações e investigações das promotorias de Justiça.
Nº de vagas – 32 (trinta e duas).
Carga horária – 4 horas.
Previsão de realização:
1ª turma: maio.
2ª turma: outubro.
Público-Alvo – Membros, servidores do Ministério Público e policiais
envolvidos em trabalhos de investigação.
Local – CEAF/Porto Alegre.
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Programa Áreas Administrativas e
Atendimento
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.

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 - 10 (dez), por turma.
Carga horária – 60 horas.
Previsão de realização
Turma 01: conforme calendário.
Turma 02: conforme calendário.
Público-Alvo – Servidores do Ministério Público.
Local – Escola Nacional de Administração Pública - Plataforma de ensino
a distância - EaD.
Curso de Atendimento ao Público – Promotorias de Justiça
Objetivo – Aprimorar o atendimento ao público no Ministério Público do
Rio Grande do Sul.
Nº de vagas – 150 (cento e cinquenta).
Carga horária – 8 horas.
Previsão de realização – a definir.
Público-Alvo – Servidores e estagiários do Ministério Público.
Local - Plataforma de ensino a distância - EaD.
Curso de Atendimento ao Público – Aspectos Comportamentais no
Atendimento ao Público
Objetivo – Aprimorar o atendimento ao público no Ministério Público do
Rio Grande do Sul.
Nº de vagas – 150 (cento e cinquenta).
Carga horária – 7 horas.
Previsão de realização – a definir.
Público-Alvo – Servidores e estagiários do Ministério Público.
Local - Plataforma de ensino a distância - EaD.
Curso de Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – Atualização
Objetivo – Atualizar os conhecimentos dos servidores sobre os conceitos,
interpretações e dispositivos contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Nº de vagas – 120 (cento e vinte).
Carga horária – 4 horas.
Previsão de realização – abril.
Público-Alvo – Servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
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Curso de Cubos Sefaz e FPE
Objetivo – Aprimorar a realização de consultas, transações e operações
nos sistemas e nos módulos disponíveis.
Nº de vagas – 7 (sete).
Carga horária – 4 horas.
Previsão de realização – maio.
Público-Alvo – Servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
Curso Contratação de seviços de cessão de mão de obra pela
Administração Pública
Objetivo – Aprimorar as contratações do Ministério Público.
Nº de vagas – 35 (trinta e cinco).
Carga horária – 32 horas.
Previsão de realização – a definir.
Público-Alvo – Servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos
Objetivo – Aprimorar a execução e a fiscalização dos contratos do
Ministério Público.
Nº de vagas – 35 (trinta e cinco).
Carga horária – 16 horas.
Previsão de realização
Turma 1: abril.
Turma 2: setembro.
Público-Alvo – Servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
Curso de Licitações e Contratos Avançado: Formalidades Legais
Objetivo – Aprimorar os procedimentos de contratação do MP/RS
Nº de vagas – 30 (trinta).
Carga horária – 16 horas.
Previsão de realização – junho.
Público-Alvo – servidores.
Local – CEAF/Porto Alegre.
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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 Desenvolvimento Interpessoal para Servidores
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 – 16 horas.
Previsão de realização
Turma 1 – maio.
Turma 2 – outubro.
Público-Alvo – Servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
Curso de Desenvolvimento Interpessoal para Servidores – Avançado:
Inteligência Emocional
Objetivo – Aprofundar e desenvolver habilidades interpessoais
oportunizando o reconhecimento e o gerenciamento de suas emoções
com vistas ao seu autodesenvolvimento.
Nº de vagas – 30 (trinta) por turma.
Carga horária – 16 horas.
Previsão de realização
Turma 1 – agosto.
Turma 2 – outubro.
Público-Alvo – Servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
Curso de Administração do Tempo
Objetivo – Desenvolver a habilidade de melhor administrar o tempo como
forma de aprimorar o desempenho profissional e a qualidade de vida.
Nº de vagas – 180 (cento e oitenta).
Carga horária – 10 horas.
Previsão de realização: outubro.
Público-Alvo – Membros, servidores, estagiários do Ministério Público e
público externo.
Local – Plataforma de ensino a distância - EaD.
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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:
1ª Turma: março.
2ª Turma: agosto.
Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
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Outras Demandas
Este programa procura reunir e classificar aqueles projetos educacionais
com temas de caráter invulgar, não oferecidos regularmente e que não se
enquadram em algum dos programas educacionais existentes.

Curso de Direção Ofensiva e Evasiva
Objetivo – Aprimorar as habilidades dos motoristas da Instituição de
forma a evitar situações de risco ou minimizar as consequências dessas
por ocasião do transporte e segurança dos Membros do Ministério
Público.
Nº de vagas – 24 (vinte e quatro)
Carga horária – 15 horas
Previsão de realização – a definir.
Público-Alvo – Motoristas do Ministério Público.
Local – CEAF/Porto Alegre.
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