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

por objetivo promover o aprimoramento cultural e profissional, a atu-
zalização e a especialização do conhecimento dos membros e servi-
dores do Ministério Público, competindo-lhe a elevação dos padrões 
técnicos e científicos dos serviços prestados pela Instituição. 

 O Plano Anual de Educação orienta as ações do CEAF, esta-
belece as prioridades de sua atuação e as diretrizes para a capacita-
ção e desenvolvimento de membros e servidores por meio de seus 
Projetos Educacionais, agrupados em Programas Educacionais. 

 O Plano Anual de Educação Institucional do ano 2019 é fruto 
de uma construção conjunta entre o CEAF e diversas áreas do Minis-
tério Público. A elaboração do plano foi feita a partir das diretrizes da 
Administração Superior, do levantamento de necessidades educa-
cionais junto às áreas, das demandas recebidas e das necessidades 
observadas. 

Ao longo do ano, o CEAF recebe sugestões de temas para ca-
pacitação, 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 pla-
nejamento educacional para o próximo ano.

O Plano Anual de Educação está estruturado em doze Programas 
Educacionais cujos títulos traduzem os eixos de atuação educacio-
nal do CEAF: Atuação Ministerial, Direito, Integração ao Ministério 
Público, Formação de Gestores, Língua Portuguesa, Informática 
Usuário, Informática Desenvolvedor, Assessoramento Técnico, Áre-
as Administrativas e Atendimento, Pós-Graduação, Desenvolvimen-
to Pessoal e Outras Demandas.

Os processos de trabalho do CEAF e os modelos adotados vêm se 
alterando ao longo dos anos. Gradativamente, a modalidade educa-
ção à distância está ampliando seu espaço em relação às atividades 
presenciais. As metodologias de ensino transitam entre as formas 
mais tradicionais e os formatos mais contemporâneos e inovadores. 

O ensino a distância é uma exigência do mundo atual e já é uma 
realidade consolidada em nossa Instituição. No CEAF, o crescimento 
do número de certificações observado nos últimos anos se deve à 
atualização das tecnologias utilizadas, à permanente geração e re-
novação de conteúdos e à implementação de novos recursos. 

Para 2019, além dos projetos com os formatos habitualmente 
oferecidos, o CEAF quer dar prosseguimento à sistemática de cur-
sos de autoinscrição já testada no segundo semestre de 2018. Será 
disponibilizado um catálogo ampliado de cursos com autoinscrição, 
alguns ainda inéditos no formato EaD e outros reeditados devido à 
significativa demanda observada no decorrer de 2018. 

Em 2019, existe a expectativa de disponibilizar um novo Sistema 
de Gestão Educacional, atualmente em fase de adaptação às neces-
sidades institucionais e do CEAF. Este sistema oferecerá novas pos-
sibilidades de interatividade e serviços cada vez mais qualificados 
que estarão disponíveis a todos da Instituição.



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.

Congresso Estadual Tribunal do Júri 
Objetivo – Promover o debate sobre a atuação dos membros do Ministério 
Público nas questões relacionadas ao Tribunal do Júri.

Nº de vagas – 150 (cento e cinquenta).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – março.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Curso de Técnicas de Entrevista, Interrogatório e Detecção de Mentiras 
Objetivo – Capacitar os participantes, de forma vivencial, a maximizar 
a produção de informações em uma entrevista (audiência), abordando 
aspectos verbais e não verbais e, concomitantemente, a inferir 
efetivamente quanto à veracidade destas informações produzidas para, 
com o domínio dos fatos, prover a admissão ou confissão na fase de 
Interrogatório (também em audiência ou no Tribunal do Júri), sendo, pois, 
ferramenta indispensável para a função de Procuradores, Promotores de 
Justiça e seus assessores.

Nº de vagas – 20 (vinte).

Carga horária – 24 horas.

Previsão de realização – março.

Público-Alvo – Procuradores, Promotores de Justiça e seus assessores.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Capacitação Lançamento do Projeto Medidas Socioeducativas em 
Meio Aberto

Objetivo – Fortalecer a execução das medidas socioeducativas em 
meio aberto nos municípios, fomentando a implementação de rede de 
socioeducação, com a participação e articulação de todas as unidades e 
serviços que desenvolvem atividades no âmbito da socioeducação, bem 
como desenvolvendo mecanismos de acompanhamento de egressos.

Nº de vagas – 70 (setenta).

Carga horária – 3 horas e trinta minutos.

Previsão de realização – março.

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

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Palestra sobre Métodos Autocompositivos – Negociação, Mediação, 
Conciliação na Solução de Conflitos e de Problemas

Objetivo – Introduzir o tema relativo à negociação e à mediação, por 
intermédio de uma abordagem com conteúdos teóricos e práticos.

Nº de vagas – 50 (cinquenta)

Carga horária – 2 horas.

Previsão de realização – abril.

Público-Alvo – Membros 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 – 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 – abril.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Curso de Media Trainning 
Objetivo – Qualificar a interlocução entre o Ministério Público e os 
veículos de comunicação através da utilização de técnicas e ferramentas 
adequadas.

Nº de vagas – 10 (dez).

Carga horária – 8 horas.

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

Público-Alvo – Membros do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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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 – 3 horas.

Previsão de realização
1º Encontro – março
2º Encontro - agosto

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

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Curso Prático de Negociação e Conciliação para o Ministério Público 
Objetivo – Aprimorar a atuação na condução de negociações e 
conciliações.

Nº de vagas – 70 (setenta).

Carga horária – 4 horas.

Previsão de realização – maio.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

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 – maio.

Público-Alvo – Membros, servidores do Ministério Público e público 
externo.

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 – 50 (cinquenta).

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização – maio.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – Porto Alegre.
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Seminário sobre Questões de Gênero
Objetivo – Analisar as desigualdades nas relações de poder entre 
homens e mulheres, bem como capacitar membros e servidores do MP 
na atuação frente a questões de gênero.

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.
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Encontro A Prova no Direito Penal Ambiental
Objetivo – Melhor o desempenho institucional na criminalização de 
condutas punidas pela Lei de Crimes Ambientais.

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.

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 – PSensibilizar 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 – maio.

Público-Alvo – Membros, servidores do Ministério Público e público 
externo.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Seminário Nova Lei da Adoção – Lei 13.509/2017
Objetivo – Oportunizar o debate e a troca de experiências e instrumentalizar 
a atuação dos Promotores e Procuradores de Justiça nessa seara.

Nº de vagas – 70 (setenta).

Carga horária – 7 horas.

Previsão de realização – junho.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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VI Seminário de Segurança Alimentar
Objetivo – Capacitar membros e assessores, bem como gestores 
municipais, sobre a realidade na produção de alimentos, além de 
buscarem 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.
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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 – 16 (dezesseis) webconferences, de março a 
novembro.

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

Local – Plataforma de ensino a distância - EaD.

Projeto Educacional

Curso Persecução Penal nos Crimes que Ensejam 
Recuperação de Ativos - Crimes contra a Administração 
Pública

2 horas

Curso Persecução Penal nos Crimes que Ensejam 
Recuperação de Ativos - Lavagem de Dinheiro

2 horas

Curso Persecução Penal nos Crimes que Ensejam 
Recuperação de Ativos - Sonegação Fiscal

2 horas

Curso Persecução Penal nos Crimes que Ensejam 
Recuperação de Ativos - Tráfico de Drogas

2 horas

Palestra sobre Violência Sexual: Diálogo entre o Direito e a 
Neurociência

1,5 hora

Palestra Gestão e Manejo do Bioma Mata Atlântica 1 hora

Palestra Sobre Segurança Jurídica na Inovação Pública e 
a Lei 13.655/18

2 horas

Palestra a Neurociência do Comportamento e da 
Aprendizagem

3 horas

Encontro Conversa sobre Justiça Restaurativa 3 horas

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.

Encontro Centro de Apoio Operacional 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 – novembro.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Projeto Educacional

1º Encontro sobre a Adolescência como Fase do 
Desenvolvimento Emocional

2 horas 

2º Encontro sobre a Adolescência como fase do 
Desenvolvimento Emocional

2 horas 

1º Encontro sobre As Situações de Riscos na Adolescência 2 horas

2º Encontro sobre As Situações de Riscos na Adolescência 2 horas

Webconference Gestão e Licenciamento Ambiental no 
Estado do Rio Grande do Sul

1 hora

Webconference Provimento Nº 58/2018 – Negociação em 
Matéria de Improbidade Administrativa

1 hora

Webconference Judicialização da Saúde: Fornecimento de 
Medicamentos no Âmbito do SUS

1 hora 

Webconference A Rede de Atenção e Prevenção ao Suicídio 1 hora

Webconference Doenças Negligenciadas 1 hora



 

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 em Direito Penal
Curso de Atualização em Direito Penal

Objetivo – Atualizar os participantes sobre Direito Penal.

Nº de vagas – 70 (setenta)

Carga Horária – 8 horas.

Previsão de realização – setembro

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/ Porto Alegre.

Ciclos de Palestras – Programa de Pós-Graduação em Direito/FMP
Objetivo – Construir entendimentos convergentes acerca de temáticas 
atuais em matéria de Direito.

Nº de vagas – 30 (trinta) por palestra.

Carga Horária – 2 horas cada palestra.

Previsão de realização
Palestra 1 - abril
Palestra 2 - junho
Palestra 3 - agosto
Palestra 4 - outubro

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

da Fundação Escola Superior do Ministério Público - FMP.

Local – Plataforma de ensino a distância - EaD.
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Projeto Educacional

Ciclo de Palestras – O Ônus da Prova na Tutela dos Direitos 
Transindividuais

2 horas

Ciclo de Palestras FMP/CEAF - Hermenêutica Jurídica 
com Hermes e sem Armas: O Neoconstitucionalismo com 
Responsabilidade

2 horas

Ciclo de Palestras FMP/CEAF - Teoria da Decisão Jurídica: 
Entre Argumentos de Princípio e de Política

2 horas

Palestra A Função Administrativa em Mutação: Deveres 
de Transparência e Direito Fundamental de Acesso à 
Informação – PPGD/FMP

2 horas

Palestra Direito à Moradia e Direito à Cidade: Novos 
Instrumentos de Tutela

2 horas

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.



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  - Assessores Jurídicos, 
Oficiais do Ministério Público, Agentes Administrativos e demais 
cargos efetivos      

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 - Plataforma de ensino a distância - EaD.

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 – a definir.

Previsão de realização – a definir.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Programa Integração ao Ministério Público

Plano Anual de Educação Institucional 2019 | 12

Projeto Educacional

Curso de Integração Cargos Comissionados - EaD 10 horas

Curso de Integração Estagiários - EaD 10 horas

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.



Curso de Desenvolvimento e Integração de Gestores Avançado: 
Liderança na Era 4.0

Objetivo: Qualificar as ações dos gestores para que possam potencializar 
os talentos da equipe, aumentando a sensação de pertencimento das 
pessoas e conduzindo com transparência os processos de mudança no 
grupo.

Nº de vagas – 22 (vinte e duas).

Carga horária – 8 horas.

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

Público-Alvo – Membros e servidores gestores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Curso de Desenvolvimento e Integração de Gestores Avançado: 
Mindfulness no Trabalho

Objetivo – Mobilizar os recursos internos dos participantes para aprender, 
crescer e cuidar de si mesmos, realizando mudanças positivas em suas 
atitudes e condutas que resultem em um aumento da eficácia, clareza e 
empatia. 

Nº de vagas – 22 (vinte e duas).

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.

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.

Painel A Ansiedade e seus Reflexos no Trabalho
Objetivo – Refletir sobre os sintomas de ansiedade, compreender suas 
causas e focar em uma abordagem preventiva.

Nº de vagas – 50 (cinquenta)

Carga horária – 2 horas.

Previsão de realização – abril.

Público-Alvo – Membros e servidores.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Painel Como Lidar com as Diferenças Geracionais no Trabalho
Objetivo – Compreender as principais características e o equilíbrio 
necessário entre as diferentes gerações no ambiente de trabalho.

Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga horária – 2 horas.

Previsão de realização – maio

Público-Alvo – Membros e servidores.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Curso de Desenvolvimento e Integração de Gestores Avançado: 
Cooperação no Trabalho

Objetivo – Refletir sobre a importância do somatório e compartilhamento 
das ideias, projetos, habilidades e, assim, obter melhores resultados e o 
desenvolvimento das equipes.

Nº de vagas – 22 (vinte e duas).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização
Turma 1 – maio
Turma 2 – outubro

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 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 – 16 (dezesseis), por turma.

Carga horária - 12 horas.

Previsão de realização 
Turma 1 - outubro
Turma 2 - novembro

Público-Alvo – Membros e servidores gestores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

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 – 16 horas.

Previsão de realização – agosto

Público-Alvo – Promotores de Justiça que ingressarem em 2019 e demais 
membros.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Projeto Educacional

Curso de Gestão de Pessoas - EaD
10 

horas

Curso de Comunicação Assertiva - EaD
10 

horas

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.
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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 – 50 (cinquenta)

Carga horária – 10 horas.

Previsão de realização – a definir.

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

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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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

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.



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.

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 1 – abril
Turma 2 – agosto

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Programa Informática Usuário

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

Nº de vagas – 16 (dezesseis), 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.
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Projeto Educacional

Capacitação sobre as Funcionalidades do Sistema de 
Informações do MP/RS

4 horas

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.



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.

Programa Assessoramento Técnico

Curso sobre Educação Especial
Objetivo – Aprofundar os conhecimentos acerca da implementação da 
educação especial na perspectiva inclusiva.

Nº de vagas – 10 (dez).

Carga horária – 20 horas.

Previsão de realização – abril.

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

Local – CEAF/Porto Alegre.

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).

Carga horária – 4 horas. 

Previsão de realização – março.

Público-Alvo – Membros e servidores Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Projeto Educacional

Webconference: Fotografia Pericial – Técnicas Básicas e 
seu Papel na Investigação Criminal

1 hora

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.



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

Workshops do SIM
Objetivo – Apresentar e esclarecer dúvidas sobre as recentes 
funcionalidades implementadas, os principais relatórios e como estão 
sendo implementadas no sistema de informações SIM.

Nº de vagas – 35 (trinta e cinco).

Carga horária – 1 hora e 30 minutos.

Previsão de realização
Turma 1 - abril.
Turma 2 - outubro.

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

Local – Plataforma de ensino a distância - EaD.

Curso Introdução em LIBRAS - ENAP
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 – conforme disponibilidade da ENAP.

Carga horária – 60 horas. 

Previsão de realização – disponível durante todo o ano.

Público-Alvo – Servidores do Ministério Público.

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

Capacitação para Uso do Módulo Administrativo do SIM - EAD
Objetivo – Capacitar Membros, Servidores e Estagiários para operação 
do Módulo Administrativo do SIM.

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 4 horas.

Previsão de realização – maio.

Público-Alvo – Membros, Servidores e Estagiários do Ministério Público.

Local – Plataforma de ensino a distância - EaD.
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Curso Aspectos Polêmicos na Preparação de Licitações e na Gestão 
de Contratos - Geral

Objetivo – Aprimorar as contratações do Ministério Público.

Nº de vagas – 70 (setenta).

Carga horária – a definir.

Previsão de realização – a definir.

Público-Alvo – Servidores da Divisão Administrativa, Divisão de Tecnologia 
da Informação e Comunicação, Divisão de Arquitetura e Engenharia, 
Divisão de Contratos e Assessoramento Jurídico, Assessoria de Gestão 
e Controle Interno e Divisão de Compras. 

Local – CEAF/Porto Alegre.

Curso Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis
Objetivo – Apresentar e aplicar a prática da Resolução do Conselho 
Nacional de Arquivos: “Diretriz para Implementação de Repositórios 
Arquivísticos Digitais Confiáveis – RDC-Arq” e sua importância na 
manutenção da autenticidade e preservação digital de longo prazo das 
informações e documentos institucionais.

Nº de vagas – 16 (dezesseis).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – junho.

Público-Alvo – Unidade de Gestão Documental e Divisão de Tecnologia 
da Informação e Comunicação.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Curso Obras e Serviços de Engenharia - Aspectos Polêmicos na 
Preparação de Licitações e Gestão de Contratos

Objetivo – Aprimorar as contratações do Ministério Público.

Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga horária – a definir.

Previsão de realização – a definir.

Público-Alvo – Servidores da Divisão de Arquitetura e Engenharia, 
Divisão de Contratos e Assessoramento Jurídico, Divisão de Compras e 
Assessoria de Gestão e Controle Interno.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Curso Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra - Aspectos 
Polêmicos na Preparação de Licitações e Gestão de Contratos

Objetivo – Aprimorar as contratações do Ministério Público.

Nº de vagas – 40 (quarenta).

Carga horária – a definir.

Previsão de realização – a definir.

Público-Alvo – Servidores da Divisão de Contratos e Assessoramento 
Jurídico, Divisão de Compras, Divisão Administrativa e Assessoria de 
Gestão e Controle Interno.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Curso Aquisições de Bens e Serviços - Aspectos Polêmicos na 
Preparação de Licitações e Gestão de Contratos

Objetivo – Aprimorar as contratações do Ministério Público.

Nº de vagas – 20 (vinte).

Carga horária – a definir.

Previsão de realização – a definir

Público-Alvo – Servidores da Divisão de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, Divisão de Contratos e Assessoramento Jurídico.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Projeto Educacional

Curso de Atendimento ao Público – Promotorias de 
Justiça

8 horas

Curso de Licitações e Contratos Administrativos - TCE e 
PGE - 3ª edição

10 horas

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.



Curso de Inteligência Emocional
Objetivo – Oportunizar que os participantes desenvolvam habilidades 
para reconhecer e gerenciar suas próprias emoções, promovendo, com 
isso, o autodesenvolvimento e a competência de influenciar as equipes 
de trabalho para o alcance de resultados esperados.

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.

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 – 16 horas.

Previsão de realização - maio

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.

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 – maio 
Turma 2 – agosto

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público. 

Local – CEAF/Porto Alegre.
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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 dois)

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização - agosto

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Plano Anual de Educação Institucional 2019 | 23

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.

Projeto Educacional

Curso de Administração do Tempo 10 horas

Curso de Noções sobre Segurança para Oficiais do 
Ministério Público

1 hora

Webconference Desenvolvimento Pessoal como 
Ferramenta de Trabalho

1 hora

WebConference Criatividade Ilimitada - a criatividade 
como ferramenta essencial para a solução de problemas 
num mundo de constante mudanças

1 hora

Webconference Temas Jurídicos e Institucionais 
Contemporâneos: Processo de Tomada de Decisão

1 hora

Palestra de Final de Ano: O Futuro Inteligente, Além da 
Inovação

2 horas

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.



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 – 14 (quatorze)

Carga horária – 15 horas

Previsão de realização – a definir.

Público-Alvo – Motoristas do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

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.
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