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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 – PAE - estabelece 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 de 2010 é considerado estratégico em sua totalidade.

Trata-se do produto do trabalho vinculado ao objetivo estratégico “Desenvolver e

Gerir Competências”, de responsabilidade do CEAF, além de ser a principal ferramenta

de gestão e acompanhamento da sua execução.

Através do Plano Anual de Educação, o CEAF orienta as suas ações e estabelece

as prioridades de sua atuação, conforme previsto no art. 17, do Provimento

nº54/2008, Regimento Interno do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional.

Art. 17 O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF

adotará o Plano Anual de Educação como ferramenta para orientar suas

ações e estabelecer prioridades de atuação.
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OBJETIVOS

� Apresentar os projetos educacionais previstos para o próximo ano.

� Alinhar os objetivos educacionais às estratégias institucionais.

� Disponibilizar um calendário/agenda de atividades para todo o ano.
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PROGRAMAS EDUCACIONAIS

O Plano Anual de Educação de 2010 está estruturado em treze Programas

Educacionais cujos títulos traduzem os eixos de atuação educacional do CEAF e  que

serão disponibilizados aos membros e servidores do Ministério Público:

1. Direito

2. Atuação Ministerial

3. Interação com a sociedade

4. Interação de Novos Servidores

5. Formação de Gestores

6. Língua Portuguesa

7. Informática Usuário

8. Informática Desenvolvedor

9. Assessoramento Técnico

10. Áreas Administrativas

11. Atendimento

12. Pós-Graduação

13. Outras Demandas
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CONSTRUÇÃO DO PLANO ANUAL DE EDUCAÇÃO

O Plano Anual de Educação Institucional para o ano de 2010 é fruto de uma

construção conjunta entre o CEAF e diversas áreas do Ministério Público. O CEAF

recebeu sugestões e buscou informações sobre as necessidades educacionais da

Instituição que foram avaliadas e agrupadas por temas.

Posteriormente, analisou as possibilidades de transformar as ideias recebidas em

projetos de educação alinhados às definições estratégicas da Instituição e aos

objetivos educacionais do CEAF.

Por fim, os projetos educacionais em conformidade com os critérios definidos

anteriormente foram delineados e resultaram no presente Plano. A elaboração do

Plano baseou-se no §1º, do art. 17 do Provimento nº54/2008:

 § 1º O Plano Anual de Educação será elaborado a partir de

levantamento de necessidades educacionais que o Centro de Estudos e

Aperfeiçoamento Funcional – CEAF fará junto às áreas da Instituição, e

nele serão estabelecidos programas e projetos educacionais, observadas

as diretrizes da Administração Superior e o planejamento estratégico da

Instituição.

A Figura 1 ilustra este processo:

Figura 1 -  Processo de Construção do Plano Anual de Educação Institucional
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PROCEDIMENTOS

CONCEITOS BÁSICOS

Programa Educacional

É o conjunto de projetos educacionais relacionados por temas e gerenciados de

forma coordenada.

PROVIMENTO Nº 54/2008 - Art. 18

Projeto Educacional

É o conjunto de atividades planejadas e coordenadas com a finalidade de

executar ações educativas e de formação humana.

PROVIMENTO Nº 54/2008 - Art. 19

Atividade educacional

É aquela delineada no respectivo projeto educacional, configurando-se na sua

realização.
PROVIMENTO Nº 54/2008 - Art. 19  Parágrafo Único
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CATÁLOGO DE CURSOS 2010

PROGRAMA EDUCACIONAL – DIREITO

Reúne projetos que buscam proporcionar conhecimentos jurídicos, sobre

legislação específica, doutrinas, jurisprudências, formas de atuação jurídica e afins.

Seu objetivo é aprimorar os conhecimentos jurídicos das pessoas que dele

necessitam para o desenvolvimento de suas atividades funcionais, especialmente

membros e servidores que atuam na área jurídica. Assim, este programa procura

manter a atualização constante dos conhecimentos imprescindíveis ligados a área-fim.

PROJETOS EDUCACIONAIS

Atualização em Direito

Objetivo – Atualizar conhecimentos em temas aplicáveis ao acompanhamento do

estágio probatório dos novos Promotores de Justiça.

Nº de vagas – 8 (oito).

Carga horária – 96 horas.

Previsão de realização – de março a junho de 2010.

Público-Alvo – Promotores-Corregedores.

Local – Porto Alegre.
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PROGRAMA EDUCACIONAL - ATUAÇÃO MINISTERIAL

Agrupa os projetos de educação institucional 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

que aprimorarão o trabalho de Procuradores e Promotores de Justiça, mas não estão

incluídas no rol de matérias jurídico-jurisprundenciais.

PROJETOS EDUCACIONAIS

I Encontro Estadual

Nº de vagas – 200 (duzentas).

Previsão de realização – 26,  27 e 28 de maio.

Público-Alvo – Promotores de Justiça.

Local – a confirmar.

II Encontro Estadual

Nº de vagas – 300 (trezentas).

Previsão de realização – 24, 25 e 26 de novembro.

Público-Alvo – Promotores de Justiça.

Local – a confirmar

Encontro do Centro de Apoio Operacional Cível e de Defesa do Patrimônio Público

Nº de vagas – 70 (setenta).

Previsão de realização – 18 de junho.

Público-Alvo – Promotores de Justiça ligados à área.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Encontro do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor

Nº de vagas – 70 (setenta).

Previsão de realização – 19 de março.

Público-Alvo – Promotores de Justiça ligados à área.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Encontro do Centro de Apoio Operacional Criminal

Nº de vagas – 70 (setenta).

Previsão de realização – a confirmar.

Público-Alvo – Promotores de Justiça ligados à área.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Encontro do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos

Nº de vagas – 70 (setenta).

Previsão de realização – 9 de abril

Público-Alvo – Promotores de Justiça ligados à área.

Local – CEAF/Porto Alegre

Encontro do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude

Nº de vagas – 70 (setenta).

Previsão de realização – 15 de outubro.

Público-Alvo – Promotores de Justiça ligados à área.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Encontro do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente

Nº de vagas – 70 (setenta).

Previsão de realização –  a confirmar.

Público-Alvo – Promotores de justiça ligados à área.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Encontro do Centro de Apoio Operacional da Ordem Urbanística e Questões

Fundiárias

Nº de vagas – 70 (setenta).

Previsão de realização – 06 de agosto.

Público-Alvo – Promotores de Justiça ligados à área.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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PROGRAMA EDUCACIONAL – INTEGRAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES

O Programa de Integração de Novos Servidores é composto por projetos que

buscam a integração das pessoas que ingressam nos quadros auxiliares do MP.

O seu objetivo é proporcionar o aculturamento dos servidores que ingressam na

Instituição, a fim de apresentar-lhe a Instituição, sua missão e valores, assim como as

formas de atuação e de organização, para que possam melhor apoiar as ações

institucionais.

PROJETOS EDUCACIONAIS

Treinamento específico/Assessores Jurídicos

Objetivo – Preparar o novo servidor para a execução satisfatória de suas

atividades funcionais.

Carga horária - 40 horas

Previsão de realização – De 3 a 7 de maio.

Público-Alvo – Assessores Jurídicos - Novos Servidores.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Treinamento específico/Assistentes de Promotoria

Objetivo – Preparar o novo servidor para a execução satisfatória de suas

atividades funcionais.

Carga horária - 40 horas

Previsão de realização –  De 3 a 7 de maio.

Público-Alvo – Assistentes de Promotoria - Novos Servidores.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Treinamento específico/Secretários de Diligências

Objetivo – Preparar o novo servidor para a execução satisfatória de suas

atividades funcionais.

Carga horária - 40 horas

Previsão de realização – De 17 a 21 de maio.

Público-Alvo – Secretários de Diligências - Novos Servidores.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Treinamento específico/Agentes Administrativos

Objetivo – Preparar o novo servidor para a execução satisfatória de suas

atividades funcionais.

Carga horária -  8 horas

Previsão de realização – 17 de maio.

Público-Alvo – Agentes Administrativos - Novos Servidores.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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PROGRAMA EDUCACIONAL – FORMAÇÃO DE GESTORES

Reúne projetos que possibilitam a disseminação do conhecimento, a atualização

permanente e o aperfeiçoamento de habilidades de gestores.

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.

PROJETOS EDUCACIONAIS

Habilidade Técnica - Nível Básico/ Ética e Serviço Público  - EaD

Objetivo – Reconhecer a dimensão ética de sua atividade profissional e

considerá-la na solução de problemas no serviço público.

Nº de vagas – 100 (cem), 50 (cinquenta) por turma.

Carga horária – 10 horas.

Previsão de realização – Duas turmas

� De 26 de abril a 17 de maio

� De 23 de agosto a 13 de setembro

Público-Alvo – Promotores de Justiça e servidores que ocupam função de

coordenação.

Local – Ambiente Virtual.

Habilidade Técnica - Nível Básico/Legislação Aplicada a Logística de Suprimentos - Lei

8.666 - EaD

Objetivo – Adotar de forma adequada as normas e regras dos processos de

aquisição no setor público, a partir da reflexão crítica da legislação de

suprimentos.

Nº de vagas – 100 (cem), 50 (cinquenta) por turma.

Carga horária – 26 horas.

Previsão de realização – Duas turmas

� De 21 de junho a 12 de julho

� De 18 de outubro a 8 de novembro

Público-Alvo – Promotores de Justiça e servidores que ocupam função de

coordenação ou que atuem em áreas administrativas.

Local – Ambiente Virtual.
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Habilidade Técnica - Nível Básico/Orçamento Público: elaboração e execução – EaD

Objetivo – Explicar os processos de elaboração e execução do orçamento

público.

Nº de vagas – 50 (cinquenta)

Carga horária – 35 horas.

Previsão de realização – De 13 de setembro a 11 de outubro.

Público-Alvo – Promotores de Justiça e servidores que ocupam função de

coordenação.

Local – Ambiente Virtual.

Habilidade Comportamental – Nível Básico/Desenvolvimento e Integração de

Gestores

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.

Nº de vagas – 20 (vinte)

Carga horária – 80 horas.

Previsão de realização – De junho a outubro.

Público-Alvo – Promotores de Justiça

Local – CEAF/ Porto Alegre
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PROGRAMA EDUCACIONAL – LÍNGUA PORTUGUESA

Projetos educacionais de aperfeiçoamento dos conhecimentos referentes à

Língua Portuguesa.

O seu objetivo é proporcionar conhecimentos que possibilitem o aprimoramento

dos conhecimentos de membros e servidores do Ministério Público quanto à

comunicação vernácula, especialmente a escrita.

PROJETOS EDUCACIONAIS

Análise Sintática - EaD

Objetivo – Promover o aperfeiçoamento contínuo e a atualização de membros e

servidores da instituição quanto ao uso apropriado da língua portuguesa, visando

à produção de textos claros, precisos, coerentes, coesos e gramaticalmente

corretos.

Nº de vagas – 400 (quatrocentas),  200 (duzentas) por turma.

Carga horária – 20 horas.

Previsão de realização – Duas Turmas

� De 8 de março a 16 de abril

� De 16 de agosto a 24 de setembro

Público-Alvo – Promotores de Justiça e servidores.

Local – Ambiente Virtual.

A Linguagem do Texto Jurídico – EaD

Objetivo – Promover o aperfeiçoamento contínuo e a atualização de membros e

servidores da instituição quanto ao uso apropriado da língua portuguesa, visando

à produção de textos claros, precisos, coerentes, coesos e gramaticalmente

corretos.

Nº de vagas – 400 (quatrocentas), 200 (duzentas) por turma.

Carga horária – 20 horas.

Previsão de realização – Duas Turmas

� De 19 de abril a 28 de maio

� De 27 de setembro a 5 de novembro.

Público-Alvo – Promotores de Justiça e servidores.

Local – Ambiente Virtual.
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Verbos - EaD

Objetivo – Promover o aperfeiçoamento contínuo e a atualização de membros e

servidores da instituição quanto ao uso apropriado da língua portuguesa, visando

à produção de textos claros, precisos, coerentes, coesos e gramaticalmente

corretos.

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 10 horas.

Previsão de realização – de 31 de maio a 18 de junho.

Público-Alvo – Promotores de Justiça e servidores.

Local – Ambiente Virtual.

Concordância Nominal e Verbal - Regência Nominal e Verbal - EaD

Objetivo – Promover o aperfeiçoamento contínuo e a atualização de membros e

servidores da instituição quanto ao uso apropriado da língua portuguesa, visando

à produção de textos claros, precisos, coerentes, coesos e gramaticalmente

corretos.

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 15 horas.

Previsão de realização –  de 19 de julho a 13 de agosto.

Público-Alvo – Promotores de Justiça e servidores.

Local – Ambiente Virtual.

Redação Oficial - EaD

Objetivo – Promover o aperfeiçoamento contínuo e a atualização de membros e

servidores da instituição quanto ao uso apropriado da língua portuguesa, visando

à produção de textos claros, precisos, coerentes, coesos e gramaticalmente

corretos.

Nº de vagas – 100 (cem).

Carga horária – 10 horas.

Previsão de realização – de 8 a 26 de novembro.

Público-Alvo – Promotores de Justiça e servidores.

Local – Ambiente Virtual.



18

PROGRAMA EDUCACIONAL – INFORMÁTICA USUÁRIO

Cursos e outras atividades educacionais que se focam no ensino de matérias

relacionadas ao uso de  tecnologias computacionais que auxiliam na execução de

tarefas operacionais.

A finalidade precípua deste Programa é oferecer projetos educacionais que

ofereçam maiores conhecimentos a cerca de programas, softwares e sistemas de

informática, utilizados nas atividades funcionais de membros e servidores.

PROJETOS EDUCACIONAIS

SGP - Sistema Gerenciador de Promotorias

Objetivo – Apresentar as principais funcionalidades  do Sistema Gerenciador de

Promotorias.

Nº de vagas – 160 (cento e sessenta).

Carga horária – 24 horas.

Previsão de realização – Dez turmas

� SGP  Facilitadores

•  Turma 1 : De 8 a 10 de março.

� SGP  Promotores

•  Turma 4 : De 12 a 14 de maio

•  Turma 6: De 2 a 4 de agosto

•  Turma 8: De 4 a 6 de outubro

� SGP Servidores:

•  Turma 3: De 3 a 5 de maio

•  Turma 5: De 12 a 14 de julho

•  Turma 7: De 16 a 18 de agosto

•  Turma 10: De 10 a 12 de novembro

� Turmas Mistas:

•  Turma 2: De 12 a 14 de abril

•  Turma 9: De  25 a 27 de outubro

Público-Alvo – Promotores de Justiça e Servidores.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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  SPU - Sistema de Protocolo Unificado

Objetivo – Apresentar as principais funcionalidades  do Sistema de Protocolo

Unificado.

Nº de vagas – 32 (trinta e duas).

Carga horária –  8 horas

Previsão de realização – Duas turmas

� 16 de abril

� 16 de setembro

Público-Alvo – Servidores das áreas administrativas indicados pelas chefias.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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PROGRAMA EDUCACIONAL – INFORMÁTICA DESENVOLVEDOR

Cursos e outras atividades educacionais que focam o ensino de matérias

relacionadas a aplicação de tecnologias e linguagens computacionais.

Os projetos que englobam essas atividades têm por objetivo primordial

desenvolver conhecimentos específicos de informática, tais como linguagens de

programação, desenho gráfico e aplicativos que possibilitarão o aprimoramento dos

serviços de informática do Ministério Público.

PROJETOS EDUCACIONAIS

Gestão de TI - Framework, Cobit, ITIL

Objetivo – Informar os gestores de TI em melhores práticas de gestão.

Nº de vagas – 13 (treze).

Carga horária – 40 horas.

Previsão de realização – Junho.

Público-Alvo – Coordenadores de Unidade e Coordenadores Substitutos da

Divisão de Informática.

Local – Porto Alegre.
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PROGRAMA EDUCACIONAL – ASSESSORAMENTO TÉCNICO

Projetos educacionais que visam o aprimoramento técnico de assessores que

prestam serviços que contribuirão diretamente na atuação ministerial de membros do

MP.

Quando o objetivo de um projeto educacional estiver focado no aperfeiçoamento

das funções de assessores cujas funções tenham por fim servir os membros do MP de

elementos de decisão para atuação ministerial, ele será a classificado dentro deste

programa.

PROJETOS EDUCACIONAIS

Perícia Contábil

Objetivo – Nivelar conhecimentos e proporcionar acesso às práticas de perícia

contábil aos assessores integrantes da Unidade, visto que, apesar de possuírem a

mesma graduação, possuem experiências profissionais distintas.

Nº de vagas – 9 (nove).

Carga horária – 40 horas.

Previsão de realização – Maio.

Público-Alvo – Servidores da Unidade de Assessoramento Contábil.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Toxicologia e ecotoxicologia

Objetivo – Capacitar os técnicos da DAT-UAA(de diferentes áreas) para o

entendimento do potencial de risco que pode haver para o homem, fauna e flora

quando da exposição a determinados agentes tóxicos e a potencial poluição e/ou

contaminação da água, ar e solo.

Nº de vagas – 20 (vinte).

Carga horária – 40 horas.

Previsão de realização – Setembro.

Público-Alvo – Servidores da Unidade de Assessoramento Ambiental.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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PROGRAMA EDUCACIONAL – ÁREAS ADMINISTRATIVAS

Este programa de educação institucional reúne projetos que aprimoram os

conhecimentos dos servidores que prestam serviços para a atividade meio do

Ministério Público.

Os projetos desenvolvidos neste programa têm, de modo geral, o objetivo de

oferecer atividades educacionais cujo foco é aperfeiçoar as atividades de suporte

administrativo à atividade fim da Instituição.

PROJETOS EDUCACIONAIS

Treinamento PROPAD

Objetivo – Apresentar o PROPAD e os Procedimentos Operacionais Padrão e

validar o Plano de Adequação do PROPAD.

Público-Alvo  – Promotores de Justiça e servidores

Carga horária – Entre 16 e 24 horas (sujeita a alterações)

Previsão de realização

� Vinte e seis turmas: de março a dezembro

� Turmas divididas por Região Administrativa (cronograma em elaboração).

Local

� Promotores de Justiça - nas sedes das Regiões Administrativas

correspondentes.

� Servidores - no CEAF/Porto Alegre

SGO – Sistema de Gestão Orçamentária

Público-Alvo  – Promotores de Justiça e servidores

Carga horária – 8 horas

Previsão de realização: Nove turmas

� Turma 1 - 31 de maio

� Turma 2 - 1º de junho

� Turma 3 - 2 de junho

� Turma 4 - 7 de junho

� Turma 5 - 8 de junho

� Turma 6 - 9 de junho

� Turma 7 - 10 de junho

� Turma 8 - 11 de junho

� Turma 9 - 14 de junho

Local  -  CEAF/Porto Alegre
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Legislação Aplicada a Logística de Suprimentos - Lei 8.666 - EaD

Objetivo – Adotar de forma adequada as normas e regras dos processos de

aquisição no setor público, a partir da reflexão crítica da legislação de

suprimentos.

Nº de vagas – 100 (cem), 50 (cinquenta) por turma.

Carga horária – 26 horas.

Previsão de realização – Duas turmas

� De 21 de junho a 12 de julho

� De 18 de outubro a 8 de novembro

Público-Alvo – Servidores que  atuam em áreas administrativas.

Local – Ambiente Virtual.

Licitações – fase interna do procedimento de compras: Elaboração de Termo de

Referência e Projeto Básico.  Realização de Pesquisa de Preços

Objetivo – Operacionalizar corretamente a fase interna do pedido de compras,

visando atender aos requisitos legais,  diminuir o retrabalho e alcançar os

resultados esperados com as contratações no âmbito institucional, de forma

eficaz e eficiente.

Nº de vagas – 30 (trinta).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – Maio

Público-Alvo – Assessorias da Direção Geral,  Coordenadores de Divisão e de

Unidade e servidores cujas atividades requeiram este conhecimento.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Gestão de Contratos

Objetivo – Aprofundar conhecimentos referentes à elaboração e fiscalização de

contratos.

Nº de vagas – 30 (trinta)

Carga horária – 16 horas

Previsão de realização – Junho

Público-Alvo – Assessorias da Direção Geral,  Coordenadores de Divisão e de

Unidade, Gestores de Contratos e servidores cujas atividades requeiram este

conhecimento.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Digitalização e Preservação digital de documentos

Objetivo – Capacitar os envolvidos para digitalizar documentos originados em

suporte papel e classificar, indexar, arquivar as respectivas imagens digitalizadas.

Nº de vagas – 15 (quinze)

Carga horária – 24 horas

 Previsão de realização – Abril

Público-Alvo – Servidores da Divisão de Documentação e Unidade de Arquivo,

Divisão de Informática e Divisão de Recursos Humanos.

Local – Porto Alegre
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PROGRAMA EDUCACIONAL – ATENDIMENTO

Conjunto de Projetos que visam a melhoria do atendimento aos públicos internos

e externos do Ministério Público.

A sua finalidade é qualificar o atendimento ao público, tanto no âmbito interno

quanto no externo ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, em todas as suas

unidades, a fim de qualificar os diversos serviços prestados.

PROJETOS EDUCACIONAIS

Atendimento ao Cidadão – EaD

Objetivo – Qualificar o atendimento prestado ao cidadão no que se refere à

atitude funcional, aos aspectos comportamentais e posturais.

Nº de vagas – 100 (cem), 50 (cinquenta) por turma.

Carga horária – 20 horas

Previsão de realização – Duas turmas

� De 10 a 31 de maio

� De 12 de julho a 2 de agosto

Público-Alvo – Servidores, especialmente os que têm contato direto com o

público externo (cidadão).

Local – Ambiente Virtual.
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PROGRAMA EDUCACIONAL – OUTRAS DEMANDAS

Projetos educacionais com temas de caráter invulgar ou que não se enquadram

em algum outro programa.

De um modo geral, este programa procura reunir e classificar aqueles projetos

educacionais que não são regularmente oferecidos, ou que de certa forma ocasionais.

PROJETOS EDUCACIONAIS

Meio ambiente: conscientização e prática

Objetivo – Capacitar em conhecimentos básicos sobre geração, separação e

disposição de resíduos sólidos e sua aplicação no coletivo.

Nº de vagas – 300 (trezentas), 150 (cento e cinquenta) por turma.

Carga horária – 3 horas

Previsão de realização – Duas turmas

� De 22 de março a 1º de abril

� De 02 a 13 de agosto

Público-Alvo – Membros e servidores.

Local – Ambiente Virtual


