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

por objetivo promover o aprimoramento cultural e profissional, a atu-
alização 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 2013 estabelece as diretrizes para a 
capacitação e desenvolvimento de membros e servidores por meio 
de seus Projetos Educacionais, agrupados em Programas Educa-
cionais. 

A elaboração do plano é feita a partir do levantamento das neces-
sidades educacionais que o CEAF faz junto às áreas da Instituição 

– observadas as diretrizes da Administração Superior – e à Gestão 
Estratégica do Ministério Público. 

Destacam-se para o ano de 2013 a introdução de novas temáticas. 

No Programa de Direito, além dos já tradicionais cursos de atua-
lização legislativa e jurisprudencial, serão possibilitados cursos bá-
sicos de Direito para servidores que não possuem formação jurídica. 
No Programa de Atuação Ministerial projeta-se abordar temas tais 
como a investigação de crimes contra a administração pública, exe-
cução penal, acesso à informação, velamento de fundações, media 
training, técnicas de negociação e os encontros institucionais. No 
Programa de Formação de Gestores será desenvolvida a continui-
dade dos módulos comportamentais para turmas de anos anteriores 
e a introdução de novos assuntos como gerenciamento de conflitos, 
processo decisório, criatividade e inovação. No Programa de Áreas 
Administrativas e Atendimento destaca-se o forte investimento a ser 
feito na temática do atendimento ao público, buscando, mediante 
um enfoque comportamental, qualificar as práticas adotadas. 

O Plano Anual de Educação é considerado estratégico em sua 
totalidade. Trata-se do produto do trabalho vinculado ao objetivo es-
tratégico “Desenvolver e Gerir Competências”, de responsabilidade 
do CEAF, além de ser a principal ferramenta de gestão e acompa-
nhamento da sua execução. 

Através do Plano Anual de Educação, o CEAF orienta as suas 
ações e estabelece as prioridades de sua atuação, conforme pre-
visto 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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Metodologia de Construção do Plano 
Anual de Educação

O Plano Anual de Educação Institucional do ano 2013 é fruto de 
uma construção conjunta entre o CEAF e diversas áreas do Ministé-
rio 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 crité-
rios definidos anteriormente foram delineados e resultaram no pre-
sente Plano. 

A elaboração do Plano baseou-se no §1º, do art. 17 do Provimen-
to nº54/2008: 

§ 1º O Plano Anual de Educação será elaborado a partir de levan-
tamento 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, ob-
servadas as diretrizes da Administração Superior e o planejamento 
estratégico da Instituição. 

A figura ao lado ilustra este processo:

Sugestões

Análises de 
Viabilidade

Proposição 
de Projetos 

Educacionais

Elaboração do 
Plano Anual 
de Educação 
Institucional
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Ações do CEAF Planejadas para 2013
O Plano Anual de Educação está estruturado em onze Programas 

Educacionais cujos títulos traduzem os eixos de atuação educacio-
nal do CEAF e que serão disponibilizados aos membros e servidores 
do Ministério Público:

1. Direito 

2. Atuação Ministerial 

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. Outras Demandas
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Programa 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. Neste 
programa incluem-se os cursos de Direito básico para servidores que não 
possuem formação jurídica.

Atualização do Código Penal
Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga Horária – 16h 

Previsão de realização: março

Público-Alvo – Membros, assessores e assistentes com atuação na área 
jurídica lotados na área fim.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Atualização em Direito das Sucessões 
Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga Horária – 16h 

Previsão de realização: abril.

Público-Alvo – Membros, assessores e assistentes com atuação na área 
jurídica lotados na área fim.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Atualização do Processo Penal
Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga Horária – 16h 

Previsão de realização - setembro.

Público-Alvo – Membros, assessores e assistentes com atuação na área 
jurídica lotados na área fim.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Atualização do Código de Processo Civil
Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga Horária – 16h 

Previsão de realização - junho.

Público-Alvo – Membros, assessores e assistentes com atuação na área 
jurídica lotados na área fim.

Local – CEAF/Porto Alegre.



Instituições de Direito Público e Privado
Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga Horária – 16h 

Previsão de realização - maio.

Público-Alvo – servidores sem formação jurídica, preferencialmente 
agentes administrativos e secretários de diligências lotados na área fim.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Lógica Jurídica
Objetivo – Apresentar fundamentos do pensamento lógico e desenvolver 
habilidades de aplicação jurídica da lógica.

Nº de vagas – 25 (vinte e cinco).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização - setembro.

Público-Alvo – Membros, assessores e assistentes com atuação na área 
jurídica.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Direito Civil
Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga Horária – 16h.

Previsão de realização –  agosto

Público-Alvo – servidores sem formação jurídica, preferencialmente 
agentes administrativos e secretários de diligências lotados na área fim.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Direito Penal
Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga Horária – 16h 

Previsão de realização - outubro.

Público-Alvo – servidores sem formação jurídica, preferencialmente 
agentes administrativos e secretários de diligências lotados na área fim.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Programa 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-jurisprudenciais.

I Encontro Estadual do Ministério Público
Nº de vagas – 120 (cento e vinte).

Previsão de realização – março.

Público-Alvo – Membros.

Local – Porto Alegre.

II Encontro Estadual do Ministério Público
Nº de vagas – 120 (cento e vinte).

Previsão de realização – outubro.

Público-Alvo – Membros.

Local – a confirmar.

 Terceiro Setor: Fundações, Perspectivas, Isenções e Imunidades
Objetivo – Consolidar e compartilhar conceitos e procedimentos que 
envolvem o velamento das Fundações de Direito Privado.

Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Previsão de realização – abril.

Público-Alvo – Membros, dirigentes de fundações e servidores.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Estratégias e Técnicas de Investigação de Crimes Contra a Adminis-
tração Pública

Objetivo – Apresentar experiências, procedimentos, ferramentas, 
recursos e técnicas disponíveis no Ministério Público e junto a instituições 
parceiras para auxiliar as atividades de investigação realizadas pelos 
membros.

Nº de vagas – 40 (quarenta) por turma.

Previsão de realização 
Turma 1:  abril.
Turma 2:  junho.
Turma 3:  agosto.
Turma 4:  outubro.
Turma 5:  novembro.

Público-Alvo – Membros e servidores com atuação na área jurídica 
lotados na área fim.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Criminalidade e Sistema Prisional  
Objetivo – Habilitar os participantes para o enfrentamento da realidade 
do sistema prisional.

Nº de vagas – 50 (cinquenta) por turma.

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

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público, 
preferencialmente com atuação em execução criminal.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Lei de Acesso à Informação
Objetivo – Informar aos participantes sobre a Lei de acesso à informação 
e capacitar para a atuação ministerial e aplicação no Ministério Público.

Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – abril.

Público-Alvo – Membros e servidores.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Técnicas de Negociação
Objetivo – Capacitar o participante a pensar e exercer o papel de 
mediador nos processos de negociação de acordo com as diversas 
situações postas ao agente do Ministério Público.

Nº de vagas – 15 (quinze) por turma.

Carga horária – 08 horas.

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

Público-Alvo – Membros do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

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

Nº de vagas – 8 (oito) por turma.

Carga horária – 08 horas.

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

Público-Alvo – Membros do Ministério Público. 

Local – CEAF/Porto Alegre.
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O Programa de Integração é composto por projetos que buscam a inte-
gração das pessoas que ingressam na Instituição.

O seu objetivo é proporcionar o aculturamento de membros e servidores 
que ingressam no Ministério Público, a fim de apresentar-lhes a Instituição, 
sua missão e valores, assim como as formas de atuação e de organização, 
para que as ações institucionais possam ser mais bem empreendidas.

Curso de Integração de Promotores de Justiça – Turma 2013
Objetivo – Proporcionar a integração de novos Promotores de Justiça.

Nº de vagas – 20 (vinte).

Carga horária – 164 horas.

Previsão de realização – a definir.

Público-Alvo – Promotores de Justiça.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Curso de Integração de Assessores Jurídicos
Objetivo – Proporcionar atividades educativas que apresentem os 
procedimentos de trabalho e integrem os novos servidores à cultura da 
instituição.

Nº de vagas – a definir.

Carga horária – 80 horas.

Previsão de realização – a definir.

Público-Alvo – Assessores Jurídicos - Novos Servidores.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Curso de Integração de Agentes Administrativos
Objetivo – Proporcionar atividades educativas que apresentem os 
procedimentos de trabalho e integrem os novos servidores à cultura da 
instituição.

Nº de vagas – a definir.

Carga horária – 40 horas. 

Previsão de realização – a definir.

Público-Alvo – Agentes Administrativos - Novos Servidores.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Curso de Integração de Secretários de Diligências
Objetivo – Proporcionar atividades educativas que apresentem os 
procedimentos de trabalho e integrem os novos servidores à cultura da 
instituição.

Nº de vagas – a definir.

Carga horária - 64 horas. 

Previsão de realização – a definir.

Público-Alvo – Secretários de Diligências - Novos Servidores.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Programa Integração ao Ministério Público
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Curso de Integração de Cargos Diversos
Objetivo – Proporcionar atividades educativas que integrem os novos 
servidores à cultura da instituição.

Nº de vagas – a definir.

Carga horária – 12 horas.

Previsão de realização – a definir.

Público-Alvo – Demais cargos - Novos Servidores.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Desenvolvimento e Integração de Gestores
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 – 35 (trinta e cinco).

Carga horária - 64 horas.

Previsão de realização
Turma 1: março 
Turma 2: agosto 

Público-Alvo – Membros e servidores (Coordenadores e seus substitutos).
Local – CEAF/Porto Alegre.

Desenvolvimento e Integração de Gestores Avançado - Criatividade e 
Inovação

Objetivo – Transmitir conceitos e fundamentos de criatividade que 
propiciem aos participantes a oportunidade de ampliar suas habilidades 
por meio da aprendizagem de técnicas e instrumentos eficazes para a 
solução de problemas e produção de ideias.

Nº de vagas – 60 (sessenta).

Carga horária - 16 horas.

Previsão de realização
Turma 1: maio 
Turma 2: junho 
Turma 3: junho 

Público-Alvo – Membros e servidores (Coordenadores e seus substitutos).
Local – CEAF/Porto Alegre.

Inteligência Emocional
Objetivo – Desenvolver as habilidades necessárias para reconhecer e 
gerenciar com inteligência as emoções.

Nº de vagas – 25 (vinte e cinco).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – março.

Público-Alvo – Membros e servidores (Coordenadores e seus substitutos).

Local – CEAF/Porto Alegre.

Programa 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 habili-
dades para a gestão de pessoas e processos, a fim de aprimorar o conhe-
cimento e desenvolver habilidades interpessoais e técnicas de liderança.
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Gestão de Pessoas
Objetivo – Compreender a dinâmica dos processos da área de gestão 
de pessoas.

Nº de vagas – 25 (vinte e cinco).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – abril.

Público-Alvo – Membros e servidores  (Coordenadores e seus substitutos).

Local – CEAF/Porto Alegre.

Direção e Liderança
Objetivo – Identificar os condicionantes organizacionais e os principais 
papéis do gestor frente à condução da sua Unidade de trabalho.

Nº de vagas – 25 (vinte e cinco).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – junho.

Público-Alvo – Membros e servidores (Coordenadores e seus substitutos).

Local – CEAF/Porto Alegre.

Motivação de Equipes
Objetivo – Oferecer fundamentos básicos dos principais temas da 
psicologia organizacional com destaque para os assuntos de motivação, 
liderança, ajustamento ao trabalho, dinâmica de pequenos grupos e 
estilos de comportamento motivacional e liderança.

Nº de vagas – 25 (vinte e cinco) .

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – setembro.

Público-Alvo – Membros e servidores (Coordenadores e seus substitutos) .

Local – CEAF/Porto Alegre.

Processo Decisório
Objetivo – Compreender os passos fundamentais de uma decisão.

Nº de vagas – 25 (vinte e cinco).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – agosto.

Público-Alvo – Membros e servidores (Coordenadores e seus substitutos).

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Comunicação Interna
Objetivo – Ampliar o nível de conhecimento sobre comunicação interna 
compreendendo a perspectiva da comunicação entre funcionários e 
líderes organizacionais.

Nº de vagas – 25 (vinte e cinco).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – outubro.

Público-Alvo – Membros e servidores (Coordenadores e seus substitutos).

Local – CEAF/Porto Alegre.

Resolução de Conflitos
Objetivo – Praticar e ampliar as habilidades para prevenir, resolver 
conflitos e conduzir conversas difíceis, exercendo influência positiva.

Nº de vagas – 18 (dezoito).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – maio.

Público-Alvo – Membros e servidores (Coordenadores e seus substitutos).

Local – CEAF/Porto Alegre.

Atividades de Gestão na Promotoria de Justiça - GAGI
Objetivo Introduzir práticas de gestão nas Promotorias de Justiça 
relacionadas à análise de indicadores, elaboração de planos de melhoria 
e condução de reuniões com a equipe.

Nº de vagas – 20 (vinte).

Carga horária – 12 horas.

Previsão de realização - agosto.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Introdução a Gestão Estratégica e de Projetos - GAGI
Objetivo – Introduzir conceitos de Gestão Estratégica e de Projetos 
alinhados ao modelo estabelecido pela Gestão Estratégica do Ministério 
Público. 

Nº de vagas – 25 (vinte e cinco) por turma.

Carga horária – 16 horas.

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

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.



Plano Anual de Educação Institucional 2013 | 15

Cursos e outras atividades educacionais que se focam no ensino de ma-
térias relacionadas ao uso de tecnologias computacionais que auxiliam na 
execução de tarefas operacionais.

A finalidade deste Programa é oferecer projetos educacionais que ofere-
çam maiores conhecimentos acerca de softwares e sistemas de informática.

SGP - Sistema Gerenciador de Promotorias – Apoio Administrativo
Objetivo – Capacitar os usuários para a utilização correta do Sistema 
Gerenciador de Promotorias no âmbito das secretarias-gerais e cartórios 
das Promotorias de Justiça.

Nº de vagas – 12 (doze) por turma.

Carga horária – 16 horas.

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

Público-Alvo – Preferencialmente para servidores lotados em secretarias-
gerais e cartórios.

Local – CEAF/Porto Alegre.

SGP - Sistema Gerenciador de Promotorias – Apoio Jurídico
Objetivo – Capacitar os usuários para a utilização correta do Sistema 
Gerenciador de Promotorias no âmbito dos Gabinetes do Promotores 
de justiça.

Nº de vagas – 12 (doze) por turma.

Carga horária – 8 horas.

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

Público-Alvo – membros e servidores com atuação em gabinetes de 
Promotores de Justiça. 

Local – CEAF/Porto Alegre.

Programa Informática Usuário
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Projetos educacionais focados no aprimoramento técnico de as-
sessores cujas funções contribuem com as atividades desenvolvi-
das pelos membros do Ministério Público.

Capacitação dos Secretários de Diligências para Vistorias Urbanísticas
 Objetivo – Padronizar os procedimentos dos Secretários de Diligências 
quando da execução de vistorias, qualificando a ação.

Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga horária – 06 horas.

Previsão de realização -  março.

Público-Alvo – Secretários de Diligências.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Política Pública de Educação
Objetivo – Instrumentalizar os técnicos frente à Política de Educação, 
tendo em vista a implantação das Promotorias Regionais de Educação.

Nº de vagas – 8 (oito).

Carga horária – 40 horas.

Previsão de realização -  junho.

Público-Alvo – Servidores da Unidade de Direitos Humanos.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Comunicação Estratégica para Instituições Públicas
Objetivo - Atualizar-se sobre as tendências na área da comunicação 
com ênfase em comunicação pública a fim de realizar um planejamento 
estratégico em comunicação  e melhor definir as bases para uma 
campanha institucional.

Nº de vagas – 10 (dez).

Carga horária – 80 horas.

Previsão de realização – maio.

Público-Alvo –  Membros e servidores ligados à área de planejamento e 
comunicação.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Toxicologia e Ecotoxicologia
Objetivo – Entender o potencial 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 – 15 (quinze).

Carga horária – 40 horas.

Previsão de realização -  setembro.

Público-Alvo – Servidores da Unidade de Assessoramento Ambiental.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Programa Assessoramento Técnico
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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 obje-
tivo de oferecer atividades educacionais cujo foco é aperfeiçoar as ativida-
des de suporte administrativo à atividade fim da Instituição. 

Programa Áreas Administrativas e 
Atendimento

Formação de Facilitadores do PROPAD
Objetivo – Capacitar os servidores para que sejam facilitadores do Propad 
auxiliando na adequação aos procedimentos operacionais padrão, na 
manutenção do padrão estabelecido e auxiliando para a certificação da 
Promotoria de Justiça.

Nº de vagas – 10(dez).

Carga horária – 12 horas.

Previsão de realização - setembro

Público-Alvo – Servidores previamente indicados.

Local - CEAF/Porto Alegre. 

Contratações Públicas
Objetivo – Instruir os gestores de contratos, de forma sistêmica e global, 
acerca das contratações no âmbito do Ministério Público, nas fases do 
processo administrativo.

Nº de vagas – 20 (vinte).

Carga horária – 20 horas.

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

Público-Alvo – Gestores de contratos e coordenadores vinculados à 
Direção-Geral.

Local - CEAF/Porto Alegre.

Atualização PROPAD, SGP e novas ferramentas de Informática
Objetivo – Capacitar os usuários no novo fluxo de trabalho do procedimento 
extrajudicial, na utilização correta das novas funcionalidades do 
sistema SGP e nas novas ferramentas de informática, para multiplicar o 
conhecimento em suas Promotorias de Justiça.

Nº de vagas – 18 (dezoito) por turma.

Carga horária – 08 horas.

Previsão de realização
Turma 01: maio.
Turma 02: maio. 
Turma 03: junho.
Turma 04: junho.
Turma 05: agosto.

Turma 06: agosto. 
Turma 07: setembro.
Turma 08: outubro.
Turma 09: novembro.
Turma 10: novembro.

Público-Alvo – Facilitadores do PROPAD.

Local - CEAF/Porto Alegre.
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Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS
Objetivo – Capacitar os participantes a se comunicar na Linguagem 
Brasileira de Sinais para auxiliar o atendimento de pessoas com 
deficiência auditiva.

Nº de vagas – 45 (quarenta e cinco). 

Carga horária – 80 horas. 

Previsão de realização –   a definir.

Público-Alvo – Servidores.

Local - CEAF/Porto Alegre.

Conversação e Prática da Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS
Objetivo –  Exercitar a comunicação em Libras.

Nº de vagas – 18 (dezoito).

Carga horária – 8 horas. 

Previsão de realização 
Turma 01: junho. 
Turma 02: setembro.
Turma 03: novembro.

Público-Alvo – Servidores. 

Local - CEAF/Porto Alegre.

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

Nº de vagas – 20 (vinte) por turma.

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização
Turma 01: abril.
Turma 02:  maio.
Turma 03:  junho.
Turma 04:  junho.
Turma 05:  agosto.

Turma 06:  agosto.
Turma 07:  setembro.
Turma 08:  outubro.
Turma 09:  novembro.
Turma 10:  novembro.

Público-Alvo – Servidores.

Local - CEAF/Porto Alegre.



Plano Anual de Educação Institucional 2013 | 19

Dicção, Desinibição e Oratória
Objetivo – Desenvolver habilidade para realizar apresentações em 
público de forma eficaz e desenvolver diferentes técnicas adequadas 
para diferentes situações comunicativas.

Nº de vagas – 25 (vinte e cinco).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização - novembro

Público-Alvo – Membros e servidores.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Administração do Tempo
Objetivo – Capacitar para melhor gerenciar o tempo, identificando fatores 
de desperdício, prioridades, metas e estabelecendo objetivos.

Nº de vagas – 35 (trinta e cinco) por turma.

Carga horária – 25 (vinte e cinco).

Previsão de realização - abril

Público-Alvo – Membros e servidores.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Outras Demandas


