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ANEXO 2 – LISTAS DE CURSOS 

CURSOS EAD 

CURSOS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

CEFOSPE 

(http://www.cefospe.pe.gov.br/web/cefospe) 

Nº CURSOS DESCRIÇÃO 
Nº 
h/a 

1 
Motivação e Liderança na 
Administração Pública 

relacionar os conceitos de Motivação, 
Qualidade de Vida no Trabalho(QVT), 
Liderança e suas aplicabilidades no 
ambiente organizacional. 

20 
h/a 

2 
Noções Básicas de Direito 
Administrativo 

aperfeiçoar os conhecimentos e a 
práxis dos servidores acerca do Direito 
Administrativo 3proporcionando-lhes 
uma visão integrada da gestão pública 
e a sua articulação teórico-prática. 

36 
h/a 

3 
Administração e Mediação 
de Conflitos nas 
Organizações 

Possibilitar aos servidores ou 
empregados públicos a aquisição de 
conhecimentos para aprimorar e 
desenvolver competências e 
habilidades necessárias para 
administrar e mediar e conflitos no seu 
cotidiano 

20 
h/a 

4 
Relações Interpessoais no 
Trabalho 

Proporcionar aos participantes, 
reflexões acerca da importância do 
desenvolvimento de algumas 
competências essenciais à otimização 
das relações interpessoais no ambiente 
de trabalho com vistas ao alcance dos 
resultados organizacionais 

20 
h/a 

5 
AUTOLIDERANÇA E 
MARKETING PESSOAL -  

utilizando a Plataforma Online Microsoft 
Teams - 

20 
h/a 

6 

COMPLIANCE NO SETOR 
PÚBLICO: FERRAMENTA 
ESTRATÉGICA PARA A 
BOA GOVERNANÇA  

utilizando a Plataforma Online Microsoft 
Teams 20 

h/a 

7 EXCEL BÁSICO  
utilizando a Plataforma Online Microsoft 
Teams 

20 
h/a 
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8 EXCEL INTERMEDIÁRIO  
utilizando a Plataforma Online Microsoft 
Teams 

20 
h/a  

9 EXCEL AVANÇADO  
utilizando a Plataforma Online Microsoft 
Teams  

24 
h/a 

10 

MEDIA TRAINING: 
ENTREVISTAS E 
TÉCNICAS PARA 
ENGATAR UM PAPO 
FIRME -  

utilizando a Plataforma Online Microsoft 
Teams  

16 
h/a 

11 
INTRODUÇÃO AO 
POWER BI DESKTOP E 
POWER BI SERVICE  

utilizando a Plataforma Online Microsoft 
Teams  

20 
h/a 

12 
Edição e Processamento 
de Imagens  

 60 
h/a 

13 
Gestão de Políticas 
Públicas  

 20 
h/a 

14 
Técnicas de Atendimento 
ao Público  

 40 
h/a 

15 
Introdução ao Sistema 
SADRH - Ativos 
 

utilizando a Plataforma Online Microsoft 
Teams  
 

20 
h/a 

Escola Virtual do Governo – EV.G/ENAP 

(https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo) 

Nº CURSOS DESCRIÇÃO 
Nº 
h/a 

15 
Armamento Institucional 

 

O curso faz parte da formação dos 
servidores que irão utilizar armamento 
na Receita Federal. Fase preliminar do 
curso de armamento e tiro da RFB, o 
curso fornece aos alunos uma visão 
básica sobre os princípios e as normas 
que regem a utilização de armamento, 
bem como responsabilidades e 
implicações que decorrem do uso de 
armas letais e não-letais, familiarizando-
o com conceitos teóricos básicos e 
técnicas de uso de armas, 
fundamentais para realização de cursos 
práticos. 

60 
H/A 

16 Prevenção À Lavagem De Você sabia que o dinheiro "lavado" 20 
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Dinheiro E Ao 
Financiamento Do 
Terrorismo 

esconde a sua origem criminosa? As 
práticas associadas à lavagem de 
dinheiro movimentam bilhões de 
dólares anualmente. Por essa razão, é 
importante entender o processo de 
lavagem e os sinais de alerta para 
detecção precoce desse crime. Se você 
quer conhecer mais sobre o tema, não 
perca tempo, faça sua inscrição no 
curso! 

h/a 

17 

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 
h/a 

18 

Gestão Pessoal - Base Da 
Liderança 

 

A base da gestão pessoal é o 
autoconhecimento. O curso, nessa 
concepção, permite aos estudantes 
refletir sobre suas virtudes, forças de 
caráter, valores pessoais, motivadores 
intrínsecos de trabalho e perfil 
comportamental. A reflexão possibilita 
aos estudantes organizar estratégias de 
melhoria em sua vida laboral e em sua 
vida pessoal, por meio de instrumentos 
que serão disponibilizados ao longo do 
curso. Nesse sentido, o curso será de 
extrema importância para os 
profissionais que desejam obter um 
estado consciente em relação aos 
meios viáveis de se conseguir alcançar 
um determinado objetivo 

50 
h/a 

19 

Proteção A Direitos Humanos: 
Prevenção E 
Proibição Da 
Tortura 

 

Este curso foi desenvolvido pelo 
Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, em parceria com a 
Enap, com foco na necessidade de 
avançar na Educação em Direitos 
Humanos e no enfrentamento da 
tortura. Quer se aprofundar mais no 
assunto? Inscreva-se. 

30 
h/a 

20 Estatística O curso faz parte do Programa 20 
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 Conceitos Essenciais para Avaliação 
Socioeconômica de Projetos e 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. 

h/a 

21 
Introdução À Gestão De 

Processos 

A busca constante das organizações 
por melhores resultados tem motivado a 
criação e a evolução de diversas 
ferramentas de administração. Nesse 
contexto, o curso apresenta noções 
básicas sobre gestão de processos, 
prática que permite alinhar os 
processos aos objetivos estratégicos da 
organização, eliminando falhas, 
extinguindo atividades que não 
agregam valor e mantendo o foco em 
seus clientes 

20 
h/a 

22 
Direito e Novas Tecnologias 
 

O curso trata de temas gerais e atuais 
sobre direito digital, além de temas e 
campos do direito que se encontram 
interligados pela tecnologia e por 
marcos legais transversais. O pontapé 
perfeito para quem quer iniciar os 
estudos, atualizar-se ou aprimorar-se 
na área de direitos digitais.  

5 h/a 

23 

Sistema Eletrônico de 
Informações - Sei! 
Usar 

 

Este curso apresenta as principais 
funcionalidades do Sistema Eletrônico 
de Informações (SEI), utilizado na 
Administração Pública federal para 
aprimorar a gestão documental e 
facilitar o acesso de servidores e 
cidadãos às informações institucionais, 
propiciando celeridade, segurança e 
economicidade. O objetivo do curso é 
capacitar as pessoas que atuam na 
gestão de documentos para utilizar o 
SEI e usufruir dos seus benefícios no 
dia a dia de trabalho. 

20 
h/a 

24 
Prevenção e Detecção De 

Cartéis Em 
Para que as contratações sejam 30 
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Licitações eficientes, vantajosas e sustentáveis 
para o Estado, é essencial estimular a 
competitividade e a transparência nos 
processos licitatórios, exigindo que o 
Estado realize contratações de forma 
estratégica e, sempre que aplicável, ao 
menor preço possível. Uma das formas 
de se garantir isso é prevenir, detectar e 
reprimir a ocorrência de cartéis em 
licitações. Neste curso, serão 
apresentados elementos para que os 
pregoeiros percebam os indicativos de 
conluio entre os concorrentes e 
reportem tais comportamentos às 
autoridades competentes 

h/a 

26 

Planejamento Estratégico 
Para Organizações 
Públicas 

 

O planejamento estratégico é uma 
ferramenta de administração que 
possibilita à gestão pensar no longo 
prazo da organização. Nesse curso, 
serão apresentadas noções básicas de 
planejamento estratégico, estimulando 
a reflexão sobre a importância de sua 
aplicação nas organizações públicas. 

40 
h/a 

27 Governança De Dados 

Em tempo de economia digital, onde o 
volume de dados produzidos é imenso, 
as instituições precisam lidar com este 
cenário a fim de disponibilizar a 
informação correta em tempo hábil para 
a tomada de decisões. A boa 
governança de dados é o caminho para 
superar este desafio! Inscreva-se e 
conheça os fundamentos relacionados 
à importância da governança de dados 
especialmente na Administração 
Pública Federal. 

30 
h/a 

28 
 
Análise e Melhoria de 
Processos 

Aprenda a analisar e melhorar seus 
processos de trabalho com foco no 
alinhamento da organização 

35 
h/a 

29 

 
Atuação Estratégica de 
Equipes de Gestão de 
Pessoas 
 

Se você é servidor que atua na área de 
Gestão de Pessoas (ou RH), esse 
curso é para você e sua equipe de 
trabalho 

21 
h/a 

30 
 
Business Intelligence para 
Gestores Públicos: Teoria e 

Curso aplicado de BI com utilização da 
plataforma Microsoft Power BI. Curso 
ocorre em período noturno 

30 
h/a 
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Prática 
 

31 

 
Cidadania e Direitos 
Humanos 
 

O curso busca contribuir para uma 
formação básica em direitos humanos e 
cidadania, proporcionando treinamento 
e ambientação em temas introdutórios 
de direitos humanos e convergindo para 
conselhos de políticas 

30 
h/a 

32 

 

Dominando a Gestão de 
Projetos 

 

 

Construa capacidade para gerenciar um 
projeto da sua organização do começo ao 
fim. 

 

21 
h/a 

33 

 
Fundamentos da Integridade 
Pública: Prevenindo a 
Corrupção 
 

 
Este curso apresenta uma abordagem 
introdutória sobre a integridade pública 
dividida em 11 aulas que tratam de temas 
como: integridade e integridade pública, 
riscos para a integridade, programa e plano 
 

25 
h/a 

34 

 
Gestão Pessoal - Base da 
Liderança 
 
 

 
A base da gestão pessoal é o 
autoconhecimento. O curso, nessa 
concepção, permite aos estudantes refletir 
sobre suas virtudes, forças de caráter, 
valores pessoais, motivadores intrínsecos 
 

50 
h/a 

35 
 
Inteligência Emocional 
 

A gestão emocional excelente é a 
possibilidade do ser humano autogerir 
suas emoções e expressá-las de 
maneira funcional para consigo e em 
sociedade, que permite a construção de 
uma mentalidade 

50 
h/a 

36 

 
Liderança e Gestão De 
Equipes 
 

Este curso apresenta algumas 
contribuições sobre os estilos e 
técnicas de liderança para o atual 
contexto das organizações públicas. 

30 
h/a 

37 
 
Mergulhando no Excel 
 

O Curso Mergulhando no Excel foi 
estruturado para facilitar a criação e o 
desenvolvimento de fórmulas 
avançadas e relatórios profissionais. 

25 
h/a 

38 

 
Relações Interpessoais e 
Feedback 
 

Capacitar servidores, atuando em 
funções gerenciais, para lidar com 
diferentes perfis de servidores e equipe, 
exercitando o feedback para a melhoria 
do relacionamento interpessoal  

21 
h/a 

39 
 
Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) - Básico 

O curso será realizado online e ao vivo. 
O aluno deverá participar ativamente do 
curso pelo seu computador, em tempo 

48 
h/a 
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 real, por meio da ferramenta de 
videoconferência Zoom. 

Câmara Legislativa 

 (https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/cursos/#servidor-publico) 

Nº CURSOS DESCRIÇÃO 
Nº 
h/a 

40 Atendimento Ao Público 

O curso de Atendimento ao 
público apresenta ao aluno aspectos da 
Administração Pública e do processo 
comunicacional a fim de trazer 
melhorias na qualidade de atendimento 
ao público no âmbito corporativo. 

5 h/a 

41 Administração Do Tempo 

O curso de Administração do tempo tem 
o objetivo de fornecer ao aluno recursos 
e métodos que o podem auxiliar na 
tarefa de administrar o seu tempo. 

5 h/a 

42 Direito Constitucional I 

O curso Direito constitucional I tem o 
objetivo de apresentar noções básicas 
de direito constitucional, considerando 
aspectos específicos da Constituição 
Federal de 1988, sem aprofundamento 
de sua parte dogmática. 

20 
h/a 

43 Gestão De Projetos 

O curso de Gestão de projetos tem o 
objetivo de apresentar ao aluno 
conceitos básicos sobre projeto e a 
influência da estrutura organizacional 
durante o processo de concepção e de 
elaboração de um projeto. 

10 
h/a 

Senado 

 (https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=233) 
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Nº CURSOS DESCRIÇÃO 
Nº 
h/a 

44 
Desenvolvimento de 
Equipes 

Refletir, com base na administração do 
tempo e da comunicação eficaz, sobre 
o desenvolvimento de uma equipe 
produtiva 

 

10 
h/a 

45 
Dialogando sobre a Lei 
Maria da Penha 

Contribuir para a redução da cultura da 
violência doméstica e familiar que 
atinge as mulheres, por meio do estudo, 
reflexão e diálogo sobre a Lei Maria da 
Penha, uma das principais 
ferramentas legislativas de atuação na 
assistência, prevenção e erradicação 
desse fenômeno social complexo e 
multifacetado que subtrai os direitos 
das mulheres a uma vida plena e 
sem violência. 

60 
h/a 

46 

Direito Administrativo para 
Gerentes no Setor Público 
 

Mediante a apresentação de conceitos, 
s e aspectos jurídicos de um Contrato 
Administrativo, o curso tem por 
finalidade instruir o aluno ao ponto de 
saber reconhecer a importância da 
Gestão pública e seus principais 
elementos. 

35 
h/a 

47 Excelência no Atendimento 

Apresentar informações gerais a 
respeito do atendimento ao público sob 
a ótica da qualidade e da excelência. 

20 
h/a 
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