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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 2014 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 2014 a introdução de novas te-
máticas. 

No programa de Direito, para ampliar o estudo sobre Lógica Jurí-
dica ocorrido em 2013, serão oferecidos os cursos de Lógica, Racio-
cínio Jurídico e Fundamentos da Aplicação do Direito e o de herme-
nêutica, Interpretação Constitucional e Neoconstitucionalismo. Além 
disso, será disponibilizado um curso com a temática sobre Registros 
Públicos. 

No Programa de Atuação Ministerial, neste ano eleitoral há o des-
taque para os Encontros Eleitorais que serão realizados. Projeta-se 
abordar também temas relacionados a crimes virtuais, contratualiza-
ção de serviços de saúde, ferramentas de investigação, negociação, 
regularização fundiária, reprodução assisitida e adoção, além da re-
alização do tradicional encontro institucional. 

No programa Integração ao Ministério Público está prevista a re-
alização de cursos para mais de setenta novos Promotores de Jus-
tiça. No Programa de Formação de Gestores, além dos cursos de 
desenvolvimento e integração já oferecidos, será realizado o curso 
de The Coaching Clinic cuja metodologia se propõe a desenvolver 
habilidades de liderança nos gestores especialmente por meio de 
experiências práticas e vivenciais.

No programa de Língua Portuguesa serão oferecidas novas temá-
ticas com os cursos de Técnicas de Redação e Linguagem e Produ-
ção de Peças Jurídicas. O programa Informática Usuário agregará o 
curso sobre o SIN - Preparação para o Procedimento Eletrônico para 
apresentar aos Promotores de Justiça e servidores as principais mu-
danças que ocorrerão nas rotinas de trabalho com a implantação do 
processo eletrônico. 

No Programa de Áreas Administrativas e Atendimento destaca-se 
o investimento a ser feito na capacitação da linguagem brasileira de 
sinais – LIBRAS, com cursos presenciais e a distância atendendo 
uma demanda latente na Instituição. 

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.
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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.



Plano Anual de Educação Institucional 2014 | 5

Metodologia de Construção do Plano 
Anual de Educação

O Plano Anual de Educação Institucional do ano 2014 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 Ins-
tituição, e nele serão estabelecidos programas e projetos educa-
cionais, observadas 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 2014
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.

Lógica, Raciocínio Jurídico e Fundamentos da Aplicação do Direito
Objetivo – Apresentar fundamentos do pensamento lógico e desenvolver 
habilidades de aplicação jurídica da lógica.

Nº de vagas – 70 (setenta).  

Carga Horária – 16 horas. 

Previsão de realização – maio.

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

Local – CEAF/Porto Alegre.

Registros Públicos
Objetivo – Aprofundar as questões relacionadas à atuação ministerial em 
processos relativos aos registros de bens e pessoas.

Nº de vagas – 36 (trinta e seis).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização –  maio.

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

Local – CEAF/Porto Alegre.

Instituições de Direito Público e Privado
Objetivo – Apresentar uma introdução dos conteúdos jurídicos aplicáveis 
aos servidores que não possuam a exigência de formação jurídica para 
exercício do cargo.

Nº de vagas – 70 (setenta).

Carga Horária – 16 horas.

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



Hermenêutica, Interpretação Constitucional e Neoconstitucionalismo 

Objetivo – Desenvolver habilidades relacionadas à argumentação jurídica 
pela compreensão dos métodos e instrumentos de interpretação do 
Direito.

Nº de vagas – 70 (setenta).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização -  novembro.

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

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.

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 –  10 (dez).

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização – março.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público. 

Local – CEAF/Porto Alegre.

Encontro Estadual do Ministério Público
Objetivo - Oportunizar a aprendizagem pela discussão e compartilhamento 
de experiências, além de uniformizar a atuação institucional.

Nº de vagas – 200 (duzentas). 

Carga horária – 10 horas.

Previsão de realização – abril.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público.

Local – a definir.

Encontro Eleitoral
Objetivo – Capacitar e atualizar os Promotores de Justiça com atribuições 
eleitorais para as eleições de 2014.

Nº de vagas – 50 (cinquenta) por turma.

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização
Turma 1: abril.
Turma 2: maio. 
Turma 3: maio. 

Público-Alvo – Membros do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA
Objetivo – Treinar e aprimorar membros e servidores em técnicas e uso 
de ferramentas de investigação disponíveis no Ministério Público.

Nº de vagas – 16 (dezesseis) por turma.

Carga horária – 8 horas.

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

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Questões Polêmicas Envolvendo a Filiação por Reprodução Assistida                 
Heteróloga e Adoção

Objetivo – Aprofundar o conhecimento de temas novos e/ou polêmicos 
envolvendo a Direito da Criança e o Direito de Família.

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.

Regularização Fundiária
Objetivo – Capacitar o participante, mediante uma abordagem tridimen-
sional do tema: jurídica (a ordenação do uso e ocupação do solo ur-
bano, direitos fundamentais e instrumentos de regularização fundiária), 
técnica-urbanística (impacto das ocupações irregulares na dinâmica da 
cidade) e prática (a visão registral da irregularidade aos instrumentos de 
regularização fundiária).

Nº de vagas – 70 (setenta).  

Carga horária – 7 horas.

Previsão de realização –  maio.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Interceptação de Sinais Telefônicos – Sistema Guardiãoweb
Objetivo – Treinar e aprimorar membros e servidores em técnicas e uso 
de ferramentas de investigação disponíveis no Ministério Público.

Nº de vagas – 16 (dezesseis) por turma.

Carga horária – 16 horas.

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

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Contratualização dos Serviços de Saúde: Contratos de Prestação de 
Serviços no Âmbito do Sistema Único de Saúde

Objetivo – Capacitar membros e servidores para atuar na fiscalização  
dos recursos disponibilizados  para a prestação de serviços no âmbito 
do Sistema Único de Saúde.

Nº de vagas – 50 (cinquenta).

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização –  agosto.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Crimes Virtuais
Objetivo – Aprofundar conhecimentos sobre o mundo virtual, seu espaço 
territorial, expansão, criminalidade e os instrumentos de defesa social.

Nº de vagas – 70 (setenta).   

Carga horária – 16  horas.

Previsão de realização – setembro.

Público-Alvo – Membros do Ministério Público. 

Local – CEAF/Porto Alegre.

Segurança da Informação, de Locais e de Agentes
Objetivo – Informar e conscientizar sobre práticas e conhecimentos 
destinados à proteção de informações sigilosas e áreas sensíveis, bem 
como a segurança de membros e servidores do Ministério Público.

Nº de vagas – 60 (sessenta).  

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização – setembro. 

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Negociação Ética na Atuação do Ministério Público
Objetivo – Capacitar integrantes do Ministério Público para a correta 
utilização das ferramentas de negociação e mediação de conflitos. 

Nº de vagas – 70 (setenta).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – novembro.

Público-Alvo – Membros e assessores jurídicos 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.

Programa de Estágio,  Acolhimento e Integração dos 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 – 118 horas.

Previsão de realização – abril.

Público-Alvo – Promotores de Justiça.

Local – CEAF/Porto Alegre.

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

Nº de vagas – 22 (vinte duas).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização –  março.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público 
(coordenadores e seus substitutos).

Local – CEAF/Porto Alegre.

Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório
Objetivo – Capacitar o avaliador a bem desempenhar o seu papel no 
processo de avaliação de desempenho. 

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

Carga horária - 8 horas.

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

Público-Alvo – Membros do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Desenvolvimento e Integração de Gestores Avançado: Tomada de 
Decisão

Objetivo – Capacitar o gestor, membro 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) por turma.

Carga horária - 16 horas.

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

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público 
(coordenadores e seus substitutos), que já tenham participado do 
Programa Desenvolvimento e Integração de Gestores.

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.



Plano Anual de Educação Institucional 2014 | 14

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 – 30 (trinta) por turma.

Carga horária – 16 horas.

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

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

The Coaching Clinic
Objetivo – Desenvolver as habilidades de liderança nos gestores 
especialmente por meio de experiências práticas e vivenciais.

Nº de vagas – 16 (dezesseis).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – novembro.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público 
(coordenadores e seus substitutos).

Local – CEAF/Porto Alegre.
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Redação e Texto Argumentativo
Objetivo – Aperfeiçoar membros e servidores da Instituição quanto ao 
uso apropriado da língua portuguesa na produção textual. 

Nº de vagas – 30 (trinta).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – maio.

Público-Alvo - Membros e servidores do Ministério Público. 

Local – CEAF/Porto Alegre.

Linguagem e Produção de Peças Jurídicas
Objetivo – Aprimorar o domínio do vocabulário jurídico e o emprego da 
terminologia técnica na produção de peças. 

Nº de vagas – 30 (trinta).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização –  setembro.

Público-Alvo - Membros e servidores do Ministério Público. 

Local – CEAF/Porto Alegre.

Programa Língua Portuguesa
A finalidade deste Programa é oferecer projetos educacionais que possi-

bilitem o aprimoramento de membros e servidores em Língua Portuguesa, 
mediante o desenvolvimento de conteúdos gramaticais que embasam a 
redação jurídico-administrativa.
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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.

Capacitação para o Novo Sistema Institucional
Objetivo – Apresentar aos as principais mudanças que ocorrerão nas 
rotinas de trabalho com a implantação do processo eletrônico, as 
primeiras telas do sistema e as regras do procedimento eletrônico, a 
fim de prepará-los para a mudança, reduzir as resistências e facilitar a 
implantação. 

Nº de vagas – 500 (quinhentas)

Carga horária – 4 horas.

Previsão de realização – 2º semestre

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre e interior do Estado.

Programa Informática Usuário
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Cursos e outras atividades educacionais que focam o ensino de matérias 
relacionadas à aplicação de tecnologias e linguagens computacionais.

 Os projetos que englobam essas atividades têm por objetivo pri-
mordial desenvolver conhecimentos específicos de informática, tais como 
linguagens de programação, desenho gráfico e aplicativos que possibilita-
rão o aprimoramento dos serviços de informática do Ministério Público.

Curso MS687 - Configuring Windows 8 Implementing
Objetivo – Prover experiência de trabalho com o Windows 8 e fornece um 
guia para instalação, upgrade e licenciamento. 

Nº de vagas – 25 (vinte e cinco).

Carga horária – 40 horas.

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

Público-Alvo – Técnicos de informática lotados na Unidade de Apoio ao 
Usuário e áreas afins como a Unidade de Equipamentos.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Curso 24688A - Gerenciamento e Manutenção do Windows 8
Objetivo – Criar a instalação, a configuração e a manutenção do Windows 
8. Dois recursos exclusivos deste curso são a integração de serviços de 
nuvem e do Windows Intune. 

Nº de vagas – 25 (vinte e cinco).

Carga horária – 40 horas.

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

Público-Alvo –Técnicos de informática lotados na Unidade de Apoio ao 
Usuário e áreas afins como a Unidade de Equipamentos e Unidade de 
Suporte a Redes.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Programa Informática Desenvolvedor
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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.

Política de Educação Infantil e Educação Inclusiva
Objetivo –Instrumentalizar os servidores na atuação frente à política de 
educação, visando complementar a capacitação realizada em 2013 no 
que se refere à educação infantil e à educação inclusiva.  

Nº de vagas – 12 (doze).

Carga horária –  20 horas.

Previsão de realização – junho. 

Público-Alvo – Servidores da Unidade de Assessoramento em Direitos 
Humanos.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Curso de Aperfeiçoamento em Indexação de Documentos Jurídicos
Objetivo – Oferecer referenciais teóricos e metodológicos que 
possibilitem o aperfeiçoamento da técnica de indexação no processo de 
representação do conteúdo de documentos jurídicos, visando à garantia 
da qualidade da indexação para a recuperação precisa da informação.

Nº de vagas – 10 (dez).

Carga horária –  20 horas.

Previsão de realização – abril.

Público-Alvo – Servidores da biblioteca e outros previamente indicados.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Curso de Contrainteligência
Objetivo – Treinar e aprimorar servidores em técnicas e uso de ferramentas 
de investigação disponíveis no Ministério Público.

Nº de vagas – 32 (trinta e duas).  

Carga horária – 8 horas.

Previsão de realização - julho.

Público-Alvo – servidores do NIMP/MPRS e policiais adidos lotados no 
GAECO.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Programa Assessoramento Técnico
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IPSAS - Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público

Objetivo – Identificar os principais aspectos no processo de convergência 
das Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público (IPSAS), 
apresentando as principais diferenças da contabilidade pública.

Nº de vagas – 11 (onze).

Carga horária –  20 horas.

Previsão de realização – setembro.

Público-Alvo – Servidores da Unidade de Assessoramento Contábil.

Local – CEAF/Porto Alegre.
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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 aperfeiçoar as atividades de suporte administrativo à atividade fim 
da Instituição e as atividades desempenhadas no atendimento ao público 
interno e externo. 

Programa Áreas Administrativas e 
Atendimento

Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS
Objetivo – Qualificar a comunicação com o uso da Linguagem Brasileira 
de Sinais - LIBRAS no atendimento e recepção de pessoas surdas, bem 
como possibilitar orientações e encaminhamentos necessários.

Nº de vagas – 20 (vinte).

Carga horária – 85 horas. 

Previsão de realização – março, abril e maio.

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local - CEAF/Porto Alegre e EAD.

Capacitação para Condução de Processos Disciplinares
Objetivo – Capacitar e atualizar membros e servidores em aspectos 
processuais e legais relativos aos processos disciplinares.

Nº de vagas – 35 (trinta e cinco).

Carga horária – 16 horas. 

Previsão de realização – abril. 

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local - CEAF/Porto Alegre e EAD.

Preservação Digital e Repositórios Confiáveis para Documentos 
Digitais Arquivísticos

Objetivo – Capacitar os envolvidos para implementar planos para 
preservação de documentos arquivísticos digitais.

Nº de vagas  – 15 (quinze).

Carga horária – 24 horas.

Previsão de realização – junho.

Público-Alvo – SServidores da Divisão de Documentação, Unidade de 
ArquivoProtocolo e Expedição, Divisão de Informática, GAGI e PROPAD.
Local - CEAF/Porto Alegre.

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

Nº de vagas  – 20 (vinte) por turma. 

Carga horária – 8 horas. 

Previsão de realização – setembro 

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público, que tenham 
participado do curso de LIBRAS.

Local - CEAF/Porto Alegre.
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Atendimento ao Público
Objetivo – Aprimorar o atendimento ao público no Ministério Público do 
Rio Grande do Sul.

Nº de vagas – 22 (vinte e duas) por turma.

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização 
Turma 01: outubro. 
Turma 02: novembro. 

Público-Alvo – Servidores do Ministério Público.

Local - CEAF/Porto Alegre.

Contratações Públicas
Objetivo – Instruir os gestores de contratos, de forma sistêmica e global, 
acerca dasInstruir 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 – 50 (cinquenta). 

Carga horária – 20 horas.

Previsão de realização – novembro. 

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

Local - CEAF/Porto Alegre.
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Administração do Tempo
Objetivo – Capacitar para melhor gerenciar o tempo, identificando fatores 
de desperdício, prioridades, metas e estabelecendo objetivos.

Nº de vagas – 22 (vinte e duas).

Carga horária – 16 horas.

Previsão de realização – abril. 

Público-Alvo – Membros e servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Desenvolvimento Interpessoal para Servidores
Objetivo – Desenvolver habilidades comportamentais e interpessoais.

Nº de vagas – 22 (vinte e duas).

Carga horária – 32 horas.

Previsão de realização – outubro e novembro.

Público-Alvo – Servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Brigada de Incêndio
Objetivo – Capacitar os servidores do Ministério Público sobre noções 
básicas de prevenção e combate a incêndio, além de evacuação predial.

Nº de vagas – ) 146 (cento e quarenta e seis).

Carga horária – 10 horas.

Previsão de realização
Turma 1, 2 e 3: abril.
Turmas 4, 5 e 6: maio.

Público-Alvo – Servidores do Ministério Público.

Local – CEAF/Porto Alegre.

Outras Demandas
Este programa procura reunir e classificar aqueles projetos educacionais 

que não são regularmente oferecidos ou são oferecidos ocasionalmente.


