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Programa de Ambientação e Integração de Novos Servidores

Conhecimentos:

• Estrutura do Poder Executivo do RS.

• Cultura Organizacional e Política de Gestão de Pessoas.

• Matriz de Competências;

• Desenvolvimento de pessoas - Escola de Governo – RS.

• Ética no serviço público

• A vida funcional do servidor.

• A saúde do servidor.

• Sistema de Governança e Gestão do Estado do RS.

• Gestão documental do serviço público.

• Sistemas de dados e Ferramentas Digitais.

• Sistema Proa

• Segurança da Informação
Carga horária: 24h

Público–alvo: novos servidores em exercício

Inscrições: permanente

Período: permanente



Cardápio de Competências

Conhecimentos: Conteúdo distribuídos em 6 temas: Inovação, Trabalho

colaborativo, Comunicação, Autodesenvolvimento, Visão sistêmica, Geração

de valor público.

Carga horária: Total: 96h Por nível de atuação: 24h

Público–alvo: Servidores da SPGG

Inscrições: Link Direto aos indicados

Período: Permanente



Trilha de desenvolvimento de lideranças EGOV + FJP

Conhecimentos:

Curso 1: Autoconhecimento e Interações com o Líder – 6 horas

Autoconhecimento; Competências essenciais; Estilos de liderança; Autogestão: aprendizagem

contínua e autônoma; Inteligência emocional: Gestão do tempo, foco e prioridades do líder;

Desafios dos líderes para o século XXI”.

Curso 2: Liderança de Times e Equipes – 12h

Visão sistêmica: O líder, seu time, a organização; Tomada de decisão e assertividade;

Comunicação como instrumento de gestão; Liderança inclusiva; Inovação e criatividade; A liderança

no contexto da sociedade do conhecimento e informação; A relação do líder com a mudança e a

cultura organizacional; O papel do líder na estratégia organizacional.

Carga horária: 18h Público–alvo: Lideranças da SPGG

Período: Turma 3 - 03 à 13/10 Inscrições: até 30/09



Liderança de Impacto FDC

Conhecimentos: • Inteligência Intrapessoal; Liderar com consciência; Autoconhecimento:

entendimento do perfil DISC e Automotivação; Motivação 2.0 e Motivação 3.0; Compreensão

dos motivadores que impulsionam o comportamento; Autocontrole: o QA (Quociente de

Adversidade como diferencial competitivo); Liderar os outros; Funções gerenciais; Teoria U;

Postura Assertiva na liderança; Feedback e Coaching

Carga horária: 16h

Vagas: 140, divididas em 4 turmas

Público–alvo: Lideranças do Poder Executivo Estadual

Inscrições: abertas em link direto para líderes indicados

Período: 05/09 a 03/11



Aplicação de Penalidades nos Contratos Administrativos -

ENAP em Rede

Ao final do curso o participante deverá ser capaz de:

- Analisar a legislação aplicável aos Contratos Administrativos;

- Interpretar os papéis dos atores envolvidos na aplicação de Penalidades em Contratos Administrativos;

- Identificar as competências para aplicação das sanções administrativas;

- Aplicar os procedimentos de apuração de inadimplemento obrigacional e aplicação de penalidade;

- Reconhecer as questões polêmicas que envolvem os procedimentos de aplicação de penalidades;

- Analisar a jurisprudência do TCU sobre os temas.

Carga horária: 21h

Vagas: 35

Público–alvo: servidores públicos

Inscrições: Encerradas

Período: 03/10 a 07/10



Capacitação em Regularização Fundiária Urbana -

REURB

Trata da Legislação referente ao instituto da Regularização Fundiária Urbana 

de Interesse Social com ênfase na Lei Federal n° 13.465/17 (REURB) e 

Decreto Federal n° 9310/18 e suas alterações, no intuito de apresentar os 

processos práticos e legais que envolvem as ações de Regularização 

Fundiária em áreas de assentamentos precários ocupados irregularmente.

Carga horária: 30h

Vagas: 35

Público–alvo: servidores públicos

Inscrições: Encerradas

Período: 03/10 a 07/10



Curso de Orçamento Público

Conhecimentos: O orçamento público apresenta múltiplas funções: planejamento, contábil,

financeiro e de controle. Em períodos de estabilidade econômica, o orçamento assumiu uma

importância ainda maior, passando a mostrar mais claramente como os recursos disponíveis são

alocados, favorecendo o acompanhamento e a avaliação das ações governamentais, principalmente

pelos contribuintes e por seus representantes, construindo um Estado cada vez mais voltado para os

interesses da Sociedade.

Carga horária: 40h

Público–alvo: Servidores públicos

Inscrições: 28/09 a 10/10

Período: Dia 13/10



Lideranças Transformativas: Competência dos Líderes para o 
Século XXI 

Objetivos:

- oportunizar um espaço de desenvolvimento das lideranças para uma atuação estratégica e

inovadora na gestão pública estadual.

- construir uma rede de colaboração, compartilhamento e construção coletiva de saberes no contexto

da liderança pública.

- fomentar estudos, práticas e projetos voltados aos desafios contemporâneos dos gestores da

esfera pública estadual.

Carga horária: 2h

Público–alvo: lideranças do RS

Data: Dia 20/10 - 14 horas



Relações Interpessoais e Feedback - ENAP em Rede
Conteúdos:

Estilos de comunicação.

Influência da comunicação nas relações interpessoais.

Comunicação verbal e não-verbal.

Os diálogos simultâneos nas conversas difíceis.

Autoconhecimento e empatia.

Estrutura de Feedbacks com base na Comunicação não-violenta (CNV).

Assertividade na comunicação.

O ciclo virtuoso das equipes de alto desempenho

Domínio do propósito e impacto na produtividade

Carga horária: 21h

Vagas: 35

Público–alvo: servidores públicos

Inscrições: até 16/10 

Período: 24/10 a 31/10
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