ÁREA DE CONHECIMENTO

CURSO

OBJETIVO

HORAS

LOCAL

OBSERVAÇÕES

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS

BENEFICIO PARA DEPENDENTES - PENSÃO
POR MORTE E AUXILIO RECLUSÃO

Orientar os cidadãos sobre os benefícios para dependentes, caracterizando quem se enquadra nesta
condição e quais são as condições para o direito

5

https://escolapep.inss.gov.br/course/view.php?id=389

Inscrição no curso até 24/06 e
finalização do curso até 28/06/2020

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS

CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

A Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) é um documento importante para quem muda de
regime previdenciário. O RGPS (Regime Geral de Previdência Social) é gerenciado pelo INSS, ao passo
que cada Estado da Federação, Municípios ou o Distrito Federal podem gerenciar um RPPS (Regime
Próprio de Previdência Social) para seus servidores

5

https://escolapep.inss.gov.br/course/view.php?id=392

Inscrição no curso até 24/06 e
finalização do curso até 28/06/2020

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS

SALARIO MATERNIDADE E SALARIO FAMILIA

Orientar os cidadãos sobre os benefícios dos segurados em função dos seus dependentes,
caracterizando quem se enquadra nessa condição e quais são as condições para o direito

5

https://escolapep.inss.gov.br/course/view.php?id=393

Inscrição no curso até 24/06 e
finalização do curso até 28/06/2020

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS

BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE

Este curso tem como objetivo orientar os cidadãos acerca dos benefícios
previdenciários Auxílio por Incapacidade Temporária (anteriormente conhecido como
Auxílio-doença), o Acidente de Trabalho, Auxílio-acidente e a Aposentadoria por
Incapacidade Permanente (anteriormente conhecida como Aposentadoria por
Invalidez).

5

https://escolapep.inss.gov.br/course/view.php?id=391

Inscrição no curso até 24/06 e
finalização do curso até 28/06/2020

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS

APOSENTADORIAS PELO INSS

Orientar os cidadãos as condições para se tornarem ou se manterem segurados da Previdência
Social, bem como as diferenças básicas entre cada tipo de segurado

7

https://escolapep.inss.gov.br/course/view.php?id=390

Inscrição no curso até 24/06 e
finalização do curso até 28/06/2020

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS

SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Este curso tem como objetivo orientar os cidadãos as condição para se tornarem ou se
manterem segurados da Previdência Social, bem como as diferenças básicas entre cada
tipo de segurado.

7

https://escolapep.inss.gov.br/course/view.php?id=388

Inscrição no curso até 24/06 e
finalização do curso até 28/06/2020

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS

BENEFÍCIOS PARA DEPENDENTES

Este curso tem como objetivo orientar os cidadãos as condição para se tornarem ou se
manterem segurados da Previdência Social, bem como as diferenças básicas entre cada
tipo de segurado.

5

https://escolapep.inss.gov.br/course/view.php?id=389

Inscrição no curso até 24/06 e
finalização do curso até 28/06/2020

CONTABILIDADE E FINANÇAS

INTRODUÇÃO AO ORÇAMENTO PÚBLICO

Apresenta noções de orçamento público

40

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/116

CONTABILIDADE E FINANÇAS

Básico em Orçamento Público

Conheça as principais informações sobre orçamento, os conceitos básicos de receita e despesa
pública, as funções do orçamento, os princípios orçamentários e a sua aplicabilidade para a boa
gestão pública.

30

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/115/

CONTABILIDADE E FINANÇAS

Fundamentos de Convênios com Utilização do
Siconv

Este curso destina-se a todos que pactuam com a administração federal a execução de programa,
projeto, atividade ou evento mediante convênio, contrato de repasse ou termos de parceria.

30

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/282/

CONTABILIDADE E FINANÇAS

Gestão Orçamentária e Financeira

Nos órgãos e entidades estatais, o processo de planejamento é essencial para que os recursos
públicos sejam aplicados de forma eficiente, eficaz e efetiva, de modo a produzir os resultados
esperados pela sociedade. O curso foi criado, tendo em vista a importância desse tema.

20

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/257/

CONTABILIDADE E FINANÇAS

Introdução ao Estudo da Economia do Setor
Público

Noções de Teoria Geral do Estado e os fundamentos de Economia do Setor Público para uma
compreensão básica da formação do Estado e as justificativas de sua intervenção na economia.

30

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/114/

CONTABILIDADE E FINANÇAS

Matemática Financeira

A proposta desse curso é capacitar pessoas para atuar na avaliação socioeconômica de projetos.

20

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/93/

Orçamento Público

Busca desenvolver competências relacionadas aos principais temas orçamentários para aprimorar o
trabalho na área e, também, aumentar a qualidade do gasto público e o fortalecimento do controle
social.

40

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/296/

SIAFI Ordens Bancárias

O curso apresenta informações sobre ordens bancárias no Siafi para que o participante domine os
principais conceitos e procedimentos relativos às ordens bancárias no governo federal.

30

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/260/

CONTABILIDADE E FINANÇAS

Siafi Básico

O curso apresenta uma visão geral sobre o Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal para que o participante domine os principais conceitos, estrutura e algumas
funcionalidades básicas do sistema.

35

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/212/

ESTATÍSTICA

Estatística

tem como proposta central desenvolver competências para a avaliação socioeconômica de projetos.
Essa avaliação inclui a compreensão das implicações sociais, econômicas e ambientais ao longo do
ciclo de vida dos projetos e serve como subsídio à tomada de decisões.

20

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/96/

GERAL

ÉTICA E SERVIÇO PÚBLICO

Apresentar os principais fundamentos de ética e suas relações com os desafios enfrentados pelo
setor público

20

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/4

GERAL

SEI USAR - SISTEMA ELETRÔNICO
DEINFORMAÇÕES

Apresenta as principais funcionalidades do SEI

20

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/74

INTRODUÇÃO A GESTÃO DE PROCESSOS

Apresentar noções básicas sobre gestão de processos, prática que permite alinhar os processos aos
objetivos estratégicos da organização.

20

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/106

GESTÃO

Introdução à Gestão de Projetos

A capacitação tem como referência o Guia PMBOK 5° Edição, publicado pelo instituto PMI - Project
Management Institute (2013), que reúne as melhores práticas na área de gerenciamento de projetos,
com base em experiências de empresas de diferentes segmentos, públicas ou privadas, bem como
apresentar outros métodos elaborados pela Administração Pública.

20

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/104/

GESTÃO DA INFORMAÇÃO

ACESSO A INFORMAÇÃO

Demonstra as bases normativas, conceituais e operacionais que podem ser utilizadas na aplicação da
Lei de Acesso à informação

20

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/76

GESTÃO DA INFORMAÇÃO

INTRODUÇÃO À LEI BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS

Apresentar um panorama sobre a nova legislação brasileira de proteção de dados pessoais (Lei
13.708/18)

10

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153

CONTABILIDADE E FINANÇAS
CONTABILIDADE E FINANÇAS

GESTÃO

ÁREA DE CONHECIMENTO

CURSO

OBJETIVO

HORAS

LOCAL

GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Gestão da Informação e Documentação Conceitos Básicos em Gestão Documental

Esse curso é uma ótima oportunidade para quem deseja conhecer um pouco mais sobre o universo
da Gestão da Informação e Documentação. O objetivo do curso é disseminar conhecimentos
relacionados à gestão da documentação, tendo como foco o conceito de gestão documental.

20

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/73

GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Governança de Dados

Fundamentos relacionados à importância da governança de dados especialmente na Administração
Pública Federal.

30

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/270/

Proteção de Dados Pessoais no Setor Público

Conhecimentos importantes sobre os processos e as medidas de segurança para tratar e proteger
dados pessoais no setor público.

15

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/290/

RPPS

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS DO
RPPS - DAIR E DPIN

Sua estrutura está configurada em 6 (seis) módulos que abordam os novos demonstrativos,
DAIR e DPIN, que têm como objetivo principal ser um meio transparente para proporcionar
informações seguras aos agentes envolvidos e participantes.

30

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/225

RPPS

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES (DIPR) E
PARCELAMENTO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS DOS RPPS

Abordam conhecimentos relacionados ao DIPR, sua importância para a obtenção do CRP e a forma
de transmissão das informações no sistema Cadprev, e relacionados aos procedimentos para
realização do parcelamento de débitos, conforme legislação em vigor, para regularizar os casos em
que o Ente Federativo não teve condições de fazer os repasses em dia.

30

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/231

RPPS

Critérios do Certificado de Regularidade
Previdenciária - CRP

Aborda de forma detalhada, a base legal, os critérios para a obtenção do CRP e medidas para a
manutenção da sua regularidade.

60

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/202/

RPPS

Demonstrativo do Resultado da Avaliação
Atuarial - DRAA

Aborda as partes que compõem o DRAA, visando o correto preenchimento das informações
necessárias para a consolidação do demonstrativo.

60

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/230/

RPPS

Gestão de Consultas e Normas GESCON RPPS

Aborda de forma detalhada as funcionalidades e a utilização do GESCON

40

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/227/

Pró-Gestão RPPS

Abordam os conceitos do modelo de gestão para os RPPS proposto pela Secretaria de Previdência,
suas dimensões e como implementar os requisitos para buscar a certificação institucional.

30

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/206/

eSocial para Órgãos Públicos - RPPS

Abordam a prestação de informações, dos dados cadastrais, funcionais e financeiros dos servidores,
dos beneficiários e dos dependentes do eSocial.

20

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/219/

NOÇÕES BÁSICAS DO TRABALHO REMOTO

Curso para apresentar diversas estratégias e dicas que facilitam o seu dia a dia, a
organização do trabalho individual e do trabalho em equipe.

10

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/293

GESTÃO DA INFORMAÇÃO

RPPS
RPPS
TRABALHO REMOTO

OBSERVAÇÕES

