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CURSOS ABRIL 

LINK CURSO DESCRIÇÃO 

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/840/   

 

 

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 no seu ambiente de 

trabalho. Em formato de oficina, exige que sua 

participação seja ativa, com câmera ligada, para uma 

maior integração dos participantes e aplicação das 

ferramentas que serão propostas e trabalhadas.  
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/336/?area

=14 

Elaboração de termos 

de referência para 

contratação de bens e 

serviços 

 

Aprenda a elaborar termos de referência de acordo 

com a legislação e as melhores práticas 

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1422/?are

a=7 

 

 

Desenvolvimento de 

Equipes 

Quer melhorar o desempenho da sua equipe? 

Compreenda a importância das percepções 

interpessoais e aprenda a explorar as competências 

individuais no trabalho em equipe. Neste curso você 

poderá experienciar ser participante de uma equipe 

de trabalho, no intuito de analisar aspectos a 

aprimorar na sua equipe original e traçar ações que 

possam contribuir para a sua efetividade. Não perca! 

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1604/?are

a=9 

 

 

 

Liderando Mudanças - 

Municípios 

O curso contempla aulas com grandes especialistas e 

momentos de interação e participação, com 

moderação. Espera-se que ao final do curso, os 

secretários e secretárias tenham as ferramentas e 

conhecimentos necessários para gerar impactos 

positivos na sua gestão e no desenvolvimento local. 

Serão trabalhados conceitos de gestão pública, 

desenvolvimento e também aspectos de liderança. 

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/840/
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https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107/  

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. 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/136/   

 

Noções Introdutórias 

de Licitação e contratos 

administrativos 

Este curso apresenta os principais pontos da 

legislação referente a licitações e contratos 

celebrados pela Administração Pública, 

proporcionando informações básicas e introdutórias 

sobre o assunto. O curso aborda o conceito de 

licitação, os princípios da Administração Pública e 

das licitações, as fases do processo licitatório, os atos 

de dispensa e inexigibilidade, e as noções gerais sobre 

os contratos administrativos. 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/278/  

 

Controles na 

administração pública 

Ao final deste curso, espera-se que o participante seja 

capaz de aplicar princípios do controle no contexto 

da gestão pública. O curso abordará os temas 

Prestação de Contas, Controles na Administração 

Pública, Controle Externo, Controle Interno e 

Controle Social. O participante é responsável pelo seu 

aprendizado, desenvolvendo-o de maneira autônoma 

e automotivacional! 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/136/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/278/

