PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO
LUZERNA
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$

--

--

--

--

--

--

--

Data prevista
para oferta

Modalidade:
Presencial

Previsão de
custos – em

FORMAÇÃO GERAL DO SERVIDOR

Ação de Capacitação

Público alvo

Recursos materiais,
financeiros e

Qual instituição
ofertará a

humanos necessários

capacitação

Arquivo

Todos os
servidores

Arquivista da
Reitoria

IFC

Processo de Licitação

Todos os
servidores

Pessoal capacitado
em compras de
dentro do próprio
IFC

IFC

Todos os
servidores

DGP

APOSENTADORIA, PLANOS DE
CARREIRAS, MOTIVAÇÃO,
FÉRIAS, SISTEMAS (TODOS –
SIG, SIGAAC, SIAPE), LICENÇAS

Semipresencial
À distância
À definir

Presencial

À definir

Presencial

IFC

À definir

Presencial

Qual instituição
ofertará a
capacitação

Data prevista
para oferta

Modalidade:
Presencial
Semipresencial
À distância

RNP

Governança de
TI
Valor: R$
960,00
Cidade: Porto
Alegre (RS)
Data: 31/07 a
01/08/2017 (2ª
e 3ª) – integral
(9h às 18h hora
local)

Presencial

Administração
e Projeto de
Redes

Presencial

R$

FORMAÇÃO ESPECÍFICA

Ação de Capacitação

Governança de TI

Administração e Projeto de Redes

Público alvo

Recursos materiais,
financeiros e
humanos necessários

Servidores que Diárias e inscrição no
trabalham do setor
curso para cada
de TI
participante

Servidores que Diárias e inscrição no
trabalham do setor
curso para cada
de TI
participante

RNP

Previsão de
custos – em
R$

R$ 1.700,00
por
participante

R$ 3.210,00
por
participante

Valor: R$
1.920,00
Cidade: Porto
Alegre (RS)
Data: 17 a
21/07/2017 (2ª
a 6ª) – integral
(9h às 18h hora
local)
EDUCAÇÃO FORMAL

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$

--

--

--

--

--

--

--

