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Objeto: Capacitações e Treinamentos Profissionais: Secretários, Diretores, Gestores, Pessoal Administrativo 

e de Apoio. 

Descrição Geral dos Serviços 

 
Assumindo o compromisso com o desenvolvimento e a aprendizagem de todos os participantes, o curso de 

capacitação e treinamento tem o objetivo de discutir novas legislações que ampliam a responsabilidades dos 

colaboradores e visam dar maior transparência e eficiência na gestão pública.  

 

I - Formação de secretários / diretores / gestores 

 

Tem por objetivo principal promover a formação dos profissionais que atuam na gestão, tendo em vista os novos 

desafios de realização da gestão democrática, viabilizada pela descentralização e respectiva construção da 

autonomia da área. As ações de formação têm por finalidade: 

 

a. Ampliar capacidades a fim de analisar e resolver problemas, elaborar e desenvolver projetos e atividades 

na área de gestão; 

b. Ampliar conhecimentos sobre dados/aspectos históricos, geográficos, económicos, educacionais, entre 

outros  do municipio; 

c. Apoiar e fortalecer ações de planejamento, acompanhamento e avaliação dos processos de elaboração 

e implementação dos projetos de cada área estudada, de modo a contribuir com melhoria na eficiencia 

da prestação do serviço municipal; 

d. Compreender a política municipal como espaço de conflitos, integração, articulação e participação de 

diferentes sujeitos; 

e. Conhecer o contexto social e cultural do país, do estado, do município e da comunidade; 

f. Desenvolver a concepção da liderança como primordial no trabalho dos colaboradores, explicitando as 

diferenças entre autoridade x autoritarismo; 

g. Desenvolver compreensão sobre planejamento e organização contemplando os aspectos político, 

administrativo, financeiro para o bem da comunidade; 

h. Lidar com a diversidade que ocorre com os munícipes; 

i. Orientar a respeito das legislações vigentes de âmbito, federal, estadual e municipal; 

j. Propiciar a compreensão acerca da aplicação, acompanhamento e prestação de contas dos recursos 

financeiros destinados à cada pasta ou setor; 

k. Propiciar condições para a comunicação eficaz com a comunidade interna e externa, inclusive a produção 

escrita de redações oficiais; 

l. Refletir sobre a dimensão ética na gestão democrática. 

 

II – Formação de Pessoal Administrativo e de Apoio 

 

Tem por objetivo a formação do pessoal de apoio escolar, na perspectiva da qualidade social da educação, que 

tem como um dos seus eixos a valorização desses profissionais, a partir de um conjunto de ações que envolvam 

os seguintes temas: 

 

a. Administração do tempo; 

b. Atendimento ao público; 

c. Autoestima; 

d. EPIs (Equipes proteção individual); 

e. Ergonomia; 

f. Noções de informática (Pacote Office aos do setor administrativo); 

g. Redação oficial (aos profissionais do setor administrativo); 

h. Segurança no trabalho. 

 


