PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO
Fraiburgo
Após concluir o levantamento das necessidades de capacitação do seu campus, as necessidades prioritárias deverão ser transferidas para o Plano Anual
de Capacitação.
O Plano Anual de Capacitação do seu campus poderá contemplar ações de capacitação ofertadas pelo IFC ou por outras instituições.
A ações poderão encaixar-se em uma das quatro linhas de desenvolvimento, previstas na Resolução 015/CONSUPER/2016:
I - Introdução ao serviço público: visa ao conhecimento das especificidades do serviço público, da missão do IFC e da conduta do servidor público e sua integração
no ambiente institucional;
II - Formação geral do servidor: visa à capacitação do servidor para o desempenho de atividades fundamentais ao trabalho na instituição, comum a todos os setores
ou ambientes organizacionais;
III - Formação específica: visa à capacitação do servidor para o desempenho de atribuições e atividades vinculadas ao ambiente organizacional em que atua e ao
cargo que ocupa;
IV - Educação formal: visa à implementação de ações que contemplem os diversos níveis de educação formal.

Lembre-se o seu campus tem, pelo menos, 1% do orçamento total reservado para capacitação dos servidores.
INTRODUÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO
Ação de Capacitação

Público alvo

Recursos materiais,
financeiros e humanos
necessários

Qual instituição
ofertará a
capacitação

Data prevista
para oferta

Modalidade:
Presencial
Semipresencial
À distância

Previsão de
custos – em R$

Curso de Recepção de Servidores

Servidores do IFC

Laboratório de
Informática, Professor
Tutor

IFC/Reitoria e
Campi

02/2017

À distância

Sem custo

Data prevista

Modalidade:

Previsão de

FORMAÇÃO GERAL DO SERVIDOR
Ação de Capacitação

Público alvo

Recursos materiais,

Qual instituição

financeiros e humanos
necessários

ofertará a
capacitação

Formação Complementar de Servidores Docentes e TAEs do
Laboratório de
Campus Fraiburgo
do Ensino
Ensino
Informática, servidores
palestrantes

para oferta

Presencial
Semipresencial
À distância

custos – em R$

02/2017

Semipresencial

R$ 2.000,00

FORMAÇÃO ESPECÍFICA
Ação de Capacitação

Público alvo

Recursos materiais,
financeiros e humanos
necessários

Qual instituição
ofertará a
capacitação

Data prevista
para oferta

Modalidade:
Presencial
Semipresencial
À distância

Previsão de
custos – em R$

Curso De Supervisor Para Trabalhos Em
Altura (NR-35)

Técnico em
Segurança do
Trabalho

Auditório, servidor
palestrante e área para
práticas (sugestão:
campus Luzerna)

IFC

A ser definido
pelo grupo

Presencial

3,5 diárias

-

Empresa
contratada

04/2017

Presencial

R$ 1.300,00

Gestor de contratos

-

Empresa
contratada

03/2017

Presencial

R$ 1.300,00

Gestão do Patrimônio Público e o
Desfazimento de bens

Coordenação de
Patrimônio

-

Empresa
contratada

06/2017

Presencial

R$ 1.300,00

Orçamento Público

Diretor de
Administração e
Planejamento

-

Empresa
contratada

08/2017

Presencial

3,5 diárias

Atualização e novas atribuições da CGP
do campus para melhor desenvolvimento
das atividades do setor

Coordenação de
Gestão de Pessoas

Auditório e servidor
palestrante

IFC/DGP

A ser definido
pela DGP

Presencial

2,5 diárias

Segurança da Informação e Redes

Coordenação de TI

Auditório, laboratório
de informática e
servidor palestrante

IFC/DTI

A ser definido
pela DTI

Presencial

3,5 diárias

Licitação de
engenharia

obras

e

serviços

de Setor de compras e
Setor de
Infraestrutura

Elaboração de Processo de Aplicação de
Penalidades em Contratos
Administrativos

Formação Docente para Educação de
Jovens e Adultos (Legislação e Práticas
Pedagógicas)

Docentes e TAEs do
Ensino

Auditório, laboratório
de informática

À definir

À definir

Presencial

R$ 3.500,00

Data prevista
para oferta

Modalidade:
Presencial
Semipresencial
À distância

Previsão de
custos – em R$

EDUCAÇÃO FORMAL
Ação de Capacitação

Público alvo

Recursos materiais,
financeiros e humanos
necessários

Qual instituição
ofertará a
capacitação

