
PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2017

Treinamento Objetivo Prioridade Qtde

Alta 1  R$ 3.700,00  R$ 8.570,40 Outras capitais 

Oracle Database 11g: Backup and Recovery Workshop Alta 2 R$2.100,00  R$ 13.940,80 Outras capitais 

Oracle Database 12c: Install and Upgrade Workshop Capacitar Servidor para realizar upgrade para Oracle 12c Alta 2 R$3.500,00  R$ 16.740,80 Outras capitais 

Capacitar Servidor para Administrar o Banco de Dados Oracle. Alta 2  R$ 3.900,00  R$ 17.540,80 Outras capitais 

Oracle Database 11g: Data Guard Administration  Capacitar Servidor para Administrar o Banco de Dados Oracle. Alta 1  R$ 3.900,00  R$ 8.770,40 Outras capitais 

IPS - Implementing Cisco Intrusion Prevention Systems Alta 1  R$ 5.600,00  R$ 10.470,40 Outras capitais 

VPN - Deploying Cisco ASA VPN Solutions v2.0 Alta 2  R$ 4.900,00  R$ 19.540,80 Outras capitais 

Alta 1  R$ 2.500,00  R$ 2.500,00 EAD 

Alta 1  R$ 2.500,00  R$ 2.500,00 EAD 

                                                                       ÁREA REQUISITANTE – SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – STI                                             
                                DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Vl Unitário  do 
Curso

Valor Total Previsto 
(vl curso + diarias + 

passagens)

Possíveis Locais de 
Realização dos 
Treinamentos

TS612BR - IBM Tivoli Storage Manager Implementation and 
Administration

Capacitar os servidores na administração da solução de backup 
e recovery adotada no TRT

Capacitar Servidor a planejar e realizar operações de backup e 
recovery no Oracle 11g

Oracle Database 11g: Performance Tuning  
(Pré-requisito para o curso de Data Guard)

Capacitar os servidores da DITI a operar e implementar regras 
no dispositivo de segurança de redes IPS adquirido pelo 

Tribunal, com o objetivo de proteger o rede de dados do TRT 
contra ataques cibernéticos.

Capacitar os servidores da DITI a implementar tecnologias de 
comunicação segura através do recurso de VPNs disponível 

nativamente no equipamento de segurança de rede "Firewall" do 
TRT.

20410OD - Windows Server 2012: Installing and Configuring 
Windows Server 2012 | On-Demand

Conhecimento dos recursos da versão 2012 do Sistema 
Operacional Windows afim de permitir implantação, atualização 
e manutenção dos diversos serviços oferecidos na rede do TRT 

que utilizam essa plataforma.

20411OD - Windows Server 2012: Administering Windows 
Server 2012 | On-Demand

Conhecimento dos recursos da versão 2012 do Sistema 
Operacional Windows afim de permitir implantação, atualização 
e manutenção dos diversos serviços oferecidos na rede do TRT 

que utilizam essa plataforma.



Alta 1  R$ 2.500,00  R$ 2.500,00 EAD 

Alta 3  R$ 2.500,00  R$ 7.500,00 EAD 

Alta 3  R$ 2.500,00  R$ 7.500,00 EAD 

Alta 3  R$ 2.500,00  R$ 7.500,00 EAD 

RH124 - Red Hat System Administration I Media 1  R$ 3.300,00  R$ 8.170,40 Outras capitais 

RH135 - Red Hat System Administration II Media 1  R$ 3.300,00  R$ 8.170,40 Outras capitais 

Media 2  R$ 6.600,00  R$ 22.940,80 Outras capitais 

RH242 - Red Hat Linux Troubleshooting Media 2  R$ 6.600,00  R$ 22.940,80 Outras capitais 

FIREWALL - Deploying Cisco ASA Firewall Features v2.0 Média 2  R$ 4.900,00  R$ 19.540,80 Outras capitais 

VSOS51 - Vmware vSphere Optimize & Scale 5.1 Media 2  R$ 6.200,00  R$ 22.140,80 Outras capitais 

10982OD - Supporting and Troubleshooting Windows 10 Media 3  R$ 2.500,00  R$ 7.500,00 EAD 

20412OD - Windows Server 2012: Configuring Advanced 
Windows Server 2012 Services | On-Demand

Conhecimento dos recursos da versão 2012 do Sistema 
Operacional Windows afim de permitir implantação, atualização 
e manutenção dos diversos serviços oferecidos na rede do TRT 

que utilizam essa plataforma.

10961OD - Automating Administration with Windows 
PowerShell | On-Demand

Conhecimento dos recursos da versão 2012 do Sistema 
Operacional Windows afim de permitir implantação, atualização 
e manutenção dos diversos serviços oferecidos na rede do TRT 

que utilizam essa plataforma.

10962OD - Advanced Automated Administration with 
Windows PowerShell

Conhecimento dos recursos da versão 2012 do Sistema 
Operacional Windows afim de permitir implantação, atualização 
e manutenção dos diversos serviços oferecidos na rede do TRT 

que utilizam essa plataforma.

10969OD - Active Directory Services with Windows Server | 
On-Demand

Conhecimento dos recursos da versão 2012 do Sistema 
Operacional Windows afim de permitir implantação, atualização 
e manutenção dos diversos serviços oferecidos na rede do TRT 

que utilizam essa plataforma.

Capacitar os servidores na administração do ambiente Linux do 
Tribunal, em especial no suporte ao PJe.

Capacitar os servidores na administração do ambiente Linux do 
Tribunal, em especial no suporte ao PJe.

RH200 - Red Hat RHCSA Rapid Track Course with Exam Capacitar os servidores na administração do ambiente Linux do 
Tribunal, em especial no suporte ao PJe.

Aprofundar o conhecimento dos servidores na resolução de 
problemas relacionados ao ambiente Linux do Tribunal, em 

especial no suporte ao PJe.

Capacitar os servidores da DITI a melhor operar o dispositivo de 
segurança de rede "Firewall", explorando todas as suas 

potencialidades com o objetivo de impedir o acesso a rede de 
dados do TRT por pessoas não autorizadas na rede mundial de 

computadores. 

Ampliar a formação dos servidores no sentido de propiciar uma 
utilização otimizada do ambiente de virtualização do Tribunal.

Conhecimento dos recursos da versão 2012 do Sistema 
Operacional Windows afim de permitir implantação, atualização 
e manutenção dos diversos serviços oferecidos na rede do TRT 

que utilizam essa plataforma.



Avançado Certsolutions Certificação Digital Média 2  R$ 3.000,00  R$ 15.740,80 Outras capitais 

Baixa 2  R$ 1.450,00  R$ 12.640,80 Outras capitais 

Baixa 1  R$ 3.000,00  R$ 3.000,00 

Baixa 3  R$ 2.500,00  R$ 7.500,00 EAD 

20414C - Implementing an Advanced Server Infrastructure Baixa 3  R$ 2.500,00  R$ 7.500,00 

Baixa 3  R$ 2.500,00  R$ 7.500,00 EAD 

Baixa 3  R$ 2.500,00  R$ 7.500,00 EAD 

TOTAL INFRA  R$ 298.360,00 

ÁREA REQUISITANTE: STI – DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Descrição Ação Objetivo Prioridade Qtde Vl Unitário Vl Total (previsão)

Alta 1 R$ 9.450,00 R$ 9.450,00 EAD 

TOTAL SISTEMAS  R$ 9.450,00 

Conhecer as estruturas de dados de certificados digitais em 
detalhes e, com isso, ter uma visão técnica muito mais apurada 
do funcionamento dos processos de geração e verificação das 

assinaturas. 

Certisign Certificação Digital II - Convenções,Políticas e 
Formatos

Avaliar, implementar e gerir os Certificados Digitais e as 
soluções de PKI(Public Key Infrastructure) na empresa

Treinamento completo em Administração do Banco de 
Dados Postgre

Capacitar Servidor para Administrar o Banco de Dados Postgre 
(Banco utilizado pelo PJE)

Provável em Fortaleza, 
mas pode ocorrer de 
não ofertarem turmas 

na capital 

20413OD - Designing and Implementing a Server 
Infrastructure | On-Demand

Conhecimento dos recursos da versão 2012 do Sistema 
Operacional Windows afim de permitir implantação, atualização 
e manutenção dos diversos serviços oferecidos na rede do TRT 

que utilizam essa plataforma.

Conhecimento dos recursos da versão 2012 do Sistema 
Operacional Windows afim de permitir implantação, atualização 
e manutenção dos diversos serviços oferecidos na rede do TRT 

que utilizam essa plataforma.

Provável em Fortaleza, 
mas pode ocorrer de 
não ofertarem turmas 

na capital 

20331OD - Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 
2013 | On-Demand

Conhecimento dos recursos da versão 2012 do Sistema 
Operacional Windows afim de permitir implantação, atualização 
e manutenção dos diversos serviços oferecidos na rede do TRT 

que utilizam essa plataforma.

20332OD - Advanced Solutions of Microsoft SharePoint 
Server 2013 | On-Demand

Conhecimento dos recursos da versão 2012 do Sistema 
Operacional Windows afim de permitir implantação, atualização 
e manutenção dos diversos serviços oferecidos na rede do TRT 

que utilizam essa plataforma.

Possíveis Locais de 
Realização dos 
Treinamentos

Plano Premium da Alura – 200 cursos para a área de TI 1 
Ano de Assinatura (plano para 15 servidores)

- Resolução 211/2015 – CNJ – art. 15
- Resolução 211/2015 – CNJ – art. 20

"Acórdão Plenário TC 019.168/2013-6 – Item 9
Capacitar servidores da área de Desenvolvimento de TI nos 
mais recentes padrões e ferramentas de desenvolvimento do 

mercado para desenvolvimento de softwares. Atender à 
Resolução do ENTIC JUD 



ÁREA REQUISITANTE: STI – PLANEJAMENTO DE TI / SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E GABINETE DE TI

Treinamento Objetivo Prioridade Qtde Vl Total (previsão)

Governança em Segurança da Informação Muito Alta 1 R$ 2.970,00  R$ 7.840,40 São Paulo

Gestão de Continuidade de Negócios Manter o processo de gestão de continuidade de TI no TRT7 Alta 2 R$ 3.100,00 R$ 6.200,00

Gerenciamento de Projetos Capacitar servidores para gerenciamento de projetos de TI Média 7 R$ 1.500,00 R$ 10.500,00 Fortaleza

CobiT 5 Média 2 R$ 2.600,00 R$ 5.200,00 Fortaleza

Curso em Análise Forense Média 1 R$ 3.100,00  R$ 7.970,40 São Paulo

Auditor em Teste de Invasão Média 1 R$ 4.190,00 R$ 4.190,00 EAD

TOTAL GABINETE STI  R$ 41.900,80 

Vl Unitário 
(previsão)

Possíveis Locais de 
Realização dos 
Treinamentos

Capacitar servidor para coordenar a área de segurança da 
informação do Tribunal. Foco ISO 27001, 27002, 27003, 27004, 

27005. 27014, 31000, 22301, PMBOK, ITIL, SOC

Provável em Fortaleza, 
mas pode ocorrer de 
não ofertarem turmas 

na capital

Aprimorar os conhecimentos na metodologia COBIT, a fim de 
prover uma gestão de TI mais eficaz por meio do suporte de 
práticas estruturadas de controle, auditoria e gerenciamento 

sistêmico dos processos de TI. A consolidação dos fundamentos 
do COBIT auxiliará na otimização dos Serviços de Governança 

de TI.

Capacitar servidores nas técnicas para realizar coletas de 
evidências e análises forenses em ambientes computacionais 

http://www.grupotreinar.com.br/treinamentos/direito-digital/curso-forense-computacional.aspx
;

http://ww.datasecurity.com.br/index.php/cursos/forense-computacional
;

http://conpej.org.br/cursos/curso-de-analise-forense-computacional/
;

http://www.blog.clavis.com.br/formacao-de-80-horas-perito-em-analise-forense-computacional-academia-clavis-seguranca-da-informacao/
;

Capacitar servidores nos princípios e técnicas para auditorias de 
segurança em redes, sistemas e aplicações Web, abordando 

conceitos fundamentais da área, detalhando as principais 
vulnerabilidades, formas de exploração e métodos de mitigação 

destas falhas.

http://www.blog.clavis.com.br/formacao-de-100-horas-auditor-em-teste-de-invasao-academia-clavis-seguranca-da-informacao/



ÁREA REQUISITANTE: STI – DIVISÃO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Treinamento Objetivo Prioridade Qtde Vl Total (previsão)

(ETI) Atendimento ao Cidadão Alta 10 R$ 0,00 Fortaleza

AC - Atendimento ao Cliente Alta 10 R$ 0,00 Fortaleza

Média 4 R$ 0,00 Fortaleza

Média 4 R$ 0,00 Fortaleza

(PLA) Introdução à Gestão de Projetos Alta 2 R$ 0,00 Fortaleza

Vl Unitário 
(previsão)

Possíveis Locais de 
Realização dos 
Treinamentos

Explicar a importância do bom atendimento ao cidadão pelos 
servidores públicos, a partir da apreensão de conceitos 

relacionados ao serviço público e ao atendimento.

Identificar as competências essenciais necessárias ao servidor 
para oferecer atendimento e tratamento de qualidade ao 

cidadão.

Considerar os princípios éticos e legais do serviço público em 
sua prática no atendimento ao cidadão, de modo a contribuir 
para a construção de uma boa imagem do serviço público.

curso gratuito à 
distância na 

Escola 
Nacional de 

Administração 
Pública

Promover satisfação do cliente e gerar impacto positivo nos 
resultados. Discutir tratamento de reclamações, perfil 

psicológico e fidelização do cliente, CRM e pesquisa de 
satisfação.

curso gratuito à 
distância na 
EAD Sebrae

(TIC) PCTI - Planejamento da Contratação de Tecnologia da 
Informação

Compreender, aplicar e avaliar os elementos necessários para 
realização do planejamento da contratação de soluções de TI da 

administração pública, segundo as regras e procedimentos 
constantes da Instrução Normativa SLTI/MP nº 4/2014 e do Guia 

Prático para Contratação de Soluções de TI do SISP.
Assegurar que o planejamento da contratação aconteça em 

conformidade com o PDTI da organização.

curso gratuito à 
distância na 

Escola 
Nacional de 

Administração 
Pública

(TIC) SFTI - Seleção de Fornecedores de Tecnologia da 
Informação

apoiar o processo de Seleção de Fornecedor de Soluções de TI 
da Administração Pública, segundo as regras e procedimentos 

constantes da Instrução Normativa SLTI/MP nº 4/2014 e do Guia 
Prático para Contratação de Soluções de TI do SISP.

curso gratuito à 
distância na 

Escola 
Nacional de 

Administração 
Pública

Identificar os conceitos relativos a projetos, operações, 
programas, portfólios e gerenciamento de projetos;

Identificar os conceitos relativos a partes interessadas, 
competências necessárias ao gerente de projetos, áreas de 
conhecimento, grupos de processos, ciclo de vida, fases de 

projetos e metodologias de gerenciamento de projetos;
Identificar os conceitos relativos aos grupos de processos de 

gerenciamento de projetos;

curso gratuito à 
distância na 

Escola 
Nacional de 

Administração 
Pública



(PLA) Gerência de Projetos: Teoria e Prática Alta 2 R$ 0,00 Fortaleza

HDI SCA – Analista de Centro de Suporte Alta 6  R$ 1.800,00 R$ 10.800,00 Fortaleza

HDI SCM – Gerente de Centro de Suporte Alta 2 R$ 2.800,00 R$ 5.600,00 Fortaleza

Identificar os conceitos básicos de gerenciamento de projetos.
Utilizar meios para definir o escopo, o tempo, e os custos para 

as atividades do projeto.
Definir padrões de qualidade, apontar os recursos humanos e 
compreender a importância da comunicação em um projeto.

Enumerar os principais riscos de um projeto, entender formas de 
aquisição e como funciona a integração entre as áreas de 

conhecimento.
Reconhecer a importância do gerenciamento de projetos no 

contexto da Administração Pública, a partir da compreensão das 
melhores práticas definidas pelo PMI - Project Management 

Institute.
Utilizar as melhores práticas de Gerenciamento de Projeto na 

Administração Pública.
Elaborar a Estrutura Analítica do Projeto – EAP.

curso gratuito à 
distância na 

Escola 
Nacional de 

Administração 
Pública

O Support Center Analyst (SCA) é desenvolvido para os 
analistas que estão na linha de frente da solução de problemas 
de clientes do help desk/ service desk/ centro de suporte, sendo 

responsáveis também pela qualidade da comunicação e pelo 
nível de satisfação dos mesmos.

O analista se deparará com estratégias efetivas de resolução de 
problemas e atendimento ao cliente, assim como, com as 

ferramentas e processos fundamentais de um help desk, service 
desk e centros de suporte, incluindo a introdução ao ITIL.

O curso Support Center Manager (SCM) prepara o gerente de 
help desk/ service desk/ field support/ centro de suporte a fazer 

uma gestão efetiva tanto do ponto de vista estratégico como 
tático. Ele aborda as melhores práticas para transformação do 

centro de suporte em um ativo que agregue valor ao negócio, ao 
mesmo tempo que satisfaz os usuários atendidos.

Desenvolvido pelos maiores especialistas do mercado mundial 
de suporte a cliente, o SCM possui um conteúdo prático que 

possibilita a você tomar atitudes práticas instantâneas, a fim de 
construir e melhorar os resultados de sua operação de suporte, 

auxiliando o resultado final do negócio da organização.
O SCM explora especialmente como a estratégia do centro de 

suporte é responsável por direcionar todas as ações da 
operação: prestação dos serviços, implementação de 

infraestrutura, processos operacionais, gestão da força de 
trabalho e marketing do centro de suporte.



HDI KCS – Knowledge-Centered Support Alta 2  R$ 2.600,00 R$ 5.200,00 Fortaleza

HDI SCD – Support Center Director Média 2 R$ 4.000,00 R$ 8.000,00 Fortaleza

HDI DST – Desktop Support Technician Média 4 R$ 1.800,00 R$ 7.200,00 Fortaleza

HDI SCTL – Líder de Equipe de Centro de Suporte Média 3  R$ 2.200,00 R$ 6.600,00 Fortaleza

HDI CSR – Customer Service Representative Média 6  R$ 1.000,00 R$ 6.000,00 Fortaleza

Este curso proporcionará a supervisores, gerentes e diretores de 
Centros de Suporte e Service Desk, um conjunto de ações 

práticas para capturar, armazenar e reutilizar com sucesso o 
conhecimento utilizado pelo seus técnicos na solução dos 

chamados.
Este curso te auxiliará na adoção do Knowledge-Centered 
Support (KCS), uma estratégia que mudará o perfil de seu 

Centro de Suporte de um modelo centrado em chamados para 
um modelo orientado ao conhecimento.

O Support Center Director (SCD), foi desenvolvido para 
Gestores , Superintendentes e C-Level que estão à frente de 

toda organização de TI da empresa. Os participantes 
entenderão como utilizar da forma mais produtiva as suas 
habilidades de comunicação, liderança, planejamento e 

experiência para alinhar e integrar o departamento de TI e 
suporte aos objetivos do negócio. Descubra no SCD técnicas 
para elevar a TI e o suporte ao cliente para a alta cúpula da 

empresa de maneira clara e interessante.
HDI Brasil promoverá 03 dias de muito conhecimento e 

networking de alto nível para Executivos, Diretores de TI e 
Serviços, C-Levels e responsáveis por operações de TI e 

Centros de Suporte em suas empresas.

Este curso tem o objetivo de melhorar o nível de serviço dos 
técnicos de field support, suporte a campo, on site support e 

assistência técnica incluindo a capacidade para atendimento ao 
cliente, para o gerenciamento de serviços, assim como o 

conhecimento das melhores práticas necessárias para prestar 
serviço e suporte de alta qualidade junto aos clientes.

O HDI Desktop Support Technician se concentra em processos 
e conceitos chave para melhorar as operações de suporte em 

campo, bem como o atendimento ao cliente e habilidades 
interpessoais que melhoram a experiência do cliente.

O Support Center Team Lead (SCTL) foi desenvolvido 
especialmente para chefes de equipe, líderes, coordenadores e 

supervisores de Help Desk/ Service Desk/ Field Support/ 
Centrais de Atendimento que precisam ter habilidades de 
liderança, conhecer as melhoras práticas para gestão de 

pessoas, processos e métodos de serviço e suporte disponíveis, 
bem como entender o valor agregado ao negócio como um todo. 

O curso prepara o aluno para o exame de Certificação 
Internacional “SCTL Certification”.

Este curso de um dia destina-se a melhorar as técnicas e 
habilidades do atendente da linha de frente, para que ele 

forneça um serviço excelente ao cliente.
O Customer Service Representative (CSR) centra-se nas 

melhores práticas para gestão de ligações, técnicas de escuta e 
comunicação, documentação, senso de urgência na resolução 
de problemas, negociação de conflitos e capacidade de lidar 

com clientes de comportamentos difíceis.



TOTAL DRC  R$ 49.400,00 

TOTAL GERAL DA STI  R$ 399.110,80 

ÁREA REQUISITANTE – SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SCI

Treinamento Objetivo Prioridade Qtde Vl Total (previsão)

Alta 2  R$ 2.980,00  R$ 5.960,00 Fortaleza

Report Média 1  R$ 2.170,00  R$ 2.170,00 Fortaleza

*Auditoria Governamental - EAD Média 3  R$ -  R$ - Fortaleza

*Auditoria na área de  tecnologia da informação Média 1  R$ 2.648,05  R$ 2.648,05 Brasilia

*Construção e avaliação de indicadores de gestão Média 1  R$ 2.648,05  R$ 2.648,05 Brasilia

Média 1  R$ 2.648,05  R$ 2.648,05 Brasilia

Média 1  R$ 2.087,00  R$ 2.087,00 Fortaleza

Média 1  R$ 2.390,00  R$ 2.390,00 Fortaleza

*Avaliação de Controle Internos Alta 1  R$ 2.648,05  R$ 2.648,05 Brasilia

                                                                                                                                                                                              TOTAL STI PRIORIDADE 1: R$ 84.102,00

Vl Unitário 
(previsão)

Possíveis Locais de 
Realização dos 
Treinamentos

Gestão em Folha de Pagamento e remuneração no Serviço 
Público

Estudar de forma individualizado as parcelas componentes da 
remuneração dos agentes públicos, investigando desde sua 

natureza jurídica até o mais recente entendimento 
jurisprudencial. Analisando, os diversos benefícios do modelo 

previdenciário brasileiro, com ênfase nas aposentadoria e 
pensões civis, os regimes previdenciários, trilhas de auditoria e 

casos relevantes, já decididos nos Tribunais brasuileiros, ou 
polêmicos.

Técnicas relevantes à elaboração de relatórios e apresenta 
modelos para eficaz emissão de resultados de auditorias

Compreender as normas de auditoria, os princípios básicos e o 
processo de auditoria.

Auditoria em tecnologia da informação, com foco em avaliação 
de conteúdos estabelecidos para governança, riscos e controle 
de TI e TIC e verificação dos sistemas desenvolvidos, quanto à 

conformidade com padrões e modelos internacionalmente 
aceitos (COBIT, CMMI, ISSO 17799, ISSO 27001, nos termos 

das Resoluções CNJ nº 90/2009 e nº 91/2009).

Permitir a criação e definição de indicadores para acompanhar, 
avaliar, sugerir, decidir, interferir ou mudar o rumo de um 

processo ou conjunto de atividades visando atingir determinado 
objetivo.

*Auditoria contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e 
operacional

Auditoria contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e 
operacional.

Demonstrações Contábeis do Setor Público - Aspectos 
Gerais e Específicos dos balanços compreendendo a 

elaboração e análise

Classificar, evidenciar e analisar os efeitos nos balanços do 
setor público decorrentes das transações de natureza 

orçamentária, financeira e patrimonial, típicas da Administração 
Pública.

Contabilidade Aplicada ao Setor Público e o novo Plano de 
Contas

Identificar conceitos e características da Contabilidade Pública; 
Caracterizar os subsistemas e as naturezas de informação; 

Identificar a estrutura de contas do Plano de Contas Aplicado ao 
Setor Público; e Compreender os lançamentos contábeis típicos 

com uso do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

Estruturar e planejar auditorias de avaliação de controles 
internos ao nível de entidade e ao nível de processos 

organizacionais específicos.



Baixa 4  R$ 83,00  R$ 332,00 Fortaleza

Excel Avançado Aplicado ao Controle - Instrutoria Interna Média 4  R$ 400,00  R$ 1.600,00 Fortaleza

*Gestão de riscos Alta 1  R$ 2.648,05  R$ 2.648,05 Brasilia

*Auditoria baseada em riscos Alta 2  R$ 2.648,05  R$ 5.296,10 Brasilia

*Auditoria de obras Média 1  R$ 2.648,05  R$ 2.648,05 Brasilia

Média 2  R$ 2.390,00  R$ 4.780,00 Fortaleza

Total SCI  R$ 40.503,40 

ÁREA REQUISITANTE – SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS – DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS – DRH

Treinamento Objetivo Prioridade Qtde Vl Total (previsão)

Desdobramento da estratégia Alta R$ 20.000,00

Desenvolvimento de pessoas
Formação de sucessores

Técnicas de foco e execução (Gerenciamento de projetos) R$ 8.000,00

Gestão do tempo R$ 6.000,00

Implantação de Mapeamento e Modelagem de Processos na 
Prática - EAD

Capacitar os servidores em técnicas de mapeamento, análise e 
modelagem de processo de trabalho para identificar áreas de 

risco.

Capacitar os servidores a utilizar os recursos do programa Excel 
2007, como ferramenta necessária ao trabalho de auditoria.  

Capacitar os servidores nas metodologias,modelos e nas 
ferramentas de gestão de riscos adotados,  incluindo a gestão 
de processos, com enfoque no mapeamento de processo de 
trabalho como ferramenta para identificar riscos, controles e 

resultados

Possibilitar  identificação, medição e priorização dos riscos para 
possibilitar a focalização nas áreas auditáveis, imprescindíveis 

para a operacionalidade da organização. Permite ao auditor 
delinear um programa capaz de testar os controles importantes, 

profundos ou minuciosos.

Capacitar os servidores em auditoria de obras, com foco em 
orçamento de obras e fiscalização da execução contratual.

Terceirização de Serviços pela Administração Pública – 
Desafios, Temas Polêmicos e o Entendimento do TCU

Habilitar os servidores no planejamento, execução e elaboração 
de relatórios de avaliação de controles internos, em nível de 

entidade (ou partes dela) e em nível de atividades (processos ou 
operações específicas).

                                                                                                                                                                                              TOTAL SCI PRIORIDADE 1: R$ 19,887,25

Vl Unitário 
(previsão)

Possíveis Locais de 
Realização dos 
Treinamentos

Institucionalizar na cultura do Tribunal a operacionalização da 
Missão, Visão e Valores (“base da pirâmide”)

Reconhecimento por esforços e resultados (Gestão do 
desempenho e meritocracia)

 Proporcionar uma visão da gestão do desempenho, onde a 
avaliação se torna uma ferramenta para o desenvolvimento das 

pessoas e a ampliação dos resultados.



Planejamento
Comunicação R$ 4.000,00

TOTAL  SGP R$ 38.000,00
ÁREA REQUISITANTE – SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SGE

Treinamento Objetivo Prioridade Qtde Vl Total (previsão)

Mapeamento de Processos Possibilitar aos servidores da SGE auxiliar a Alta R$ 4.500,00

Administração na otimização dos processos

de trabalho do Tribunal

Gestão Estratégica no Setor Público (em especial JT) Considerando que as últimas ações de aperfeiçoamento Alta R$ 20.000,00

Sobre o tema distam, no mínimo, dois anos (re)familiarizar

magistrados e servidores com o planos estratégico 

a que está submetido o TRT7 para sua efetiva participação 

rumo aos objetivos traçados.

Excel Avançado Média R$ 2.600,00

TOTAL – SGE R$ 27.100,00

ÁREA REQUISITANTE – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – SAOF

Treinamento Objetivo Prioridade Qtde Vl Total (previsão)

                                                                       DIVISÃO DE LICITAÇÕES                                                                            

Capacitação e aperfeiçoamento Alta R$ 2.500,00

Contratações diretas – dispensa e inexigibilidade Capacitação e aperfeiçoamento Alta R$ 2.000,00

Capacitação e aperfeiçoamento Alta 2 R$ 2.990,00 R$ 5.980,00 Fortaleza

Capacitação e aperfeiçoamento Alta 3 R$ 3.790,00 R$ 11.370,00 Fortaleza

Capacitação e aperfeiçoamento Alta 2 R$ 3.221,50 R$ 14.574,58 Brasília

Vl Unitário 
(previsão)

Possíveis Locais de 
Realização dos 
Treinamentos

Aprimorar os conhecimentos dos servidores
da SGE no uso das funcionalidades do excel, essenciais

ao exercício das atribuições que lhes são próprias.

Vl Unitário 
(previsão)

Possíveis Locais de 
Realização dos 
Treinamentos

Elaboração de termo de referência e planilha 
orçamentária de contratação

Pregão e SRP - as 60 principais questões com ênfase 
nas soluções fornecidas pelo tcu. (INOVE) prof. 

Dawison barcelos e evaldo ramos

Questões Polêmicas e Relevantes Sobre Contratação 
Pública – Soluções Práticas (ZENITE)

55 acórdãos do TCU e dos Tribunais Superiores que 
devem ser conhecidos por quem atua nas licitações e 

nos contratos (ZENITE)



Capacitação e aperfeiçoamento Alta 2 R$ 3.051,50 R$ 10.548,26 São Paulo

Capacitação e aperfeiçoamento Alta 2 R$ 2.490,00 R$ 4.980,00 Fortaleza

Elaboração de editais de licitação Capacitação e aperfeiçoamento Média

Elaboração de contratos Capacitação e aperfeiçoamento Média

Julgamento de licitações Capacitação e aperfeiçoamento Média

Licitações de obras e serviços de engenharia Capacitação e aperfeiçoamento Alta R$ 1.500,00

Licitações de serviços continuados Capacitação e aperfeiçoamento Alta R$ 1.500.00

Capacitação e aperfeiçoamento Alta R$ 2.500.00

Capacitação e aperfeiçoamento Alta R$ 2.500.00

Análise de riscos nas licitações e contratações Capacitação e aperfeiçoamento Alta R$ 2.500.00

Direito de preferência nas licitações Capacitação e aperfeiçoamento Alta R$ 2.500.00

Curso de Excel Capacitação e aperfeiçoamento Alta R$ 1.000,00

TOTAL R$ 54.452,84

                                                                       DIVISÃO DE SEGURANÇA                                                                            

Treinamento Objetivo Prioridade Qtde Vl Total (previsão)

Segurança de áreas e instalações Alta R$ 2.000,00

Segurança corporativa e estratégica Alta R$ 2.000,00

Obras e serviços de engenharia – do planejamento e 
Julgamento até a fiscalização (ZENITE)

CURSO DE REVISÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE 
TERCEIRIZAÇÃO: ALTERAÇÕES, REAJUSTE, REEQUILÍBRIO 

E
REPACTUAÇÃO. (CONSULTRE). PROF. MADELINE FURTADO

Elaboração e julgamento de planilhas de custo e 
formação de preços de acordo com a IN 02/2008 do 

MPOG.

Licitações de bens de Informática e automação e 
tecnologia da Informação

Vl Unitário 
(previsão)

Possíveis Locais de 
Realização dos 
Treinamentos

Capacitar o corpo de agentes do Tribunal no que se refere a 
segurança das instalações.

Capacitar e conscientizar os ASJs em qual serviço de segurança 
deva ser prestado para que a instituição no sentido que ele 

alcance seus objetivos estratégicos.



Conduta da pessoa protegida Alta R$ 2.000,00

Armamento e Tiro Alta R$ 1.500.00

Segurança e proteção de dignitários Média

Direção defensiva, operacional e evasiva Média

Inteligência Média

Prevenção e combate a incêndio Capacitar os servidores da DSET no combate ao incêndio. Baixa

Primeiros socorros Baixa

TOTAL R$ 7.500,00

TOTAL SAOF R$ 30.000,00

                                                                       ÁREA REQUISITANTE – ESCOLA JUDICIAL- EJUD7                                                                             

                                                                       Setor de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados                                                                            

Treinamento Objetivo Prioridade Qtde

- R$ 1.100,00 R$ 3.199,48 EJUD7

Oficina: Gestão Participativa: Construindo Novos Cenários - R$ 8.000,00 R$ 29.863,43 EJUD7

Temas Relevantes de Direito e Processo do Trabalho - R$ 9.000,00 R$ 15.424,94 EJUD7

Fórum de Execução Trabalhista - R$ 2.000,00 R$ 15.414,00 EJUD7

Capacitar os ASJs e orientar para identificar  o nível de proteção 
a ser empregado dependerá da conduta do protegido.

Capacitar o ASJs no manuseio e utilização dos 
equipamentos de uso individual de defesa.

Capacitar o ASJs nas técnicas necessárias à proteção de 
pessoas.

Capacitar os ASJ e Motoristas do TRT7 para quando estiver ao 
volante em técnicas necessárias para evitar sinistros.

Capacitar o ASJs em utilizar a Inteligência para precaver uma 
séria de acontecimentos indesejáveis para instituição.

Capacitar os servidores da DSET em como realizar os primeiros 
socorros em vítimas de acidentes.

Vl Unitário  do 
Curso

Valor Total Previsto 
(vl curso + diarias + 

passagens)

Possíveis Locais de 
Realização dos 
Treinamentos

Aula Magna: Novos Desafios do Direito do Trabalho e a da 
Justiça do Trabalho

Abertura do início do calendários de atividades de capacitação 
da EJUD7 de 2017

Integrar Juiz e Diretor de Secretaria, como líderes de equipe, 
desenvolvendo-se ferramentas como comunicação, feedback e 

administração de conflitos, com vista à construção de novos 
cenários, que otimizem resultados.

Debater temas relevantes de direito e processo do trabalho 
decorrentes do Novo CPC

Discutir questões doutrinárias e jurisprudenciais polêmicas em 
execução trabalhista, confrontando-as com problemas  

recorrentes na prática jurisdicional, em busca das soluções mais 
efetivas. 



- R$ 800,00 R$ 17.377,57 EJUD7

Julgamentos mais relevantes TST – 2017, 2016 e 2015 - R$ 2.000,00 R$ 12.069,28 EJUD7

II Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho Alta - R$ 0,00 R$ 10.246,64

- R$ 2.000,00 R$ 8.865,80 EJUD7

Retrospectiva TST - 1ª Semestre/2017 - R$ 2.000,00 R$ 8.865,80 EJUD7

Retrospectiva TST – 2016 – Principais Julgados - R$ 2.000,00 R$ 8.865,80 EJUD7

Formação continuada de magistrado - R$ 75.000,00 R$ 100.000,00 Juazeiro do Norte

Semana de Formação Continuada Conformidade normativa. Alta - - R$ 95.000,00 EJUD7

Formação continuada de magistrado - - R$ 15.000,00 -

Formação continuada de magistrado - - R$ 20.000,00 -

TOTAL R$ 360.192,74

                                                                       Setor de Capacitação e Desenvolvimento de Servidores                                                                            

- R$ 1.314,90 R$ 1.314,90 EJUD7

Formando Conciliadores Formar conciliadores e mediadores da Justiça do Trabalho. - R$ 0,00 R$ 0,00 CSTJ – EAD

- R$ 1.168,80 R$ 1.168,80

- R$ 1.643,70 R$ 1.643,70 EJUD7

Utilização do Sistema PjE 2º Grau – do Básico ao Avançado - R$ 2.922,00 R$ 2.922,00 EJUD7

Seminário Precatórios e RPV: regramento da emenda 
constitucional 94/2016

Discutir as principais inovações trazidas pela EC nº 94/2016, 
abordando além do novo regime especial, as reformas 

específicas para o regime geral, bem como as regras comuns a 
ambas as modalidades.

Trazer uma atualização principais julgamentos do TST nos 
últimos 3 anos e como isso afetaria o entendimento de 

determinados assuntos no TRT. 

 Promover o intercâmbio de conhecimento, fomentando o 
diálogo e a troca de experiência entre juízes de 1º Grau; a 

simplificação, uniformização e racionalização dos procedimentos 
judiciais e gerenciais; a formação continuada dos magistrados; e 

a melhoria dos índices estatísticos do TRT da 7ª Região.

Hotel Golden Tulip 
Fortaleza

Retrospectiva STF com Repercussão na Justiça  do Trabalho 
(1ª Semestre/2017)

Trazer uma retrospectiva dos principais julgamentos do STF e 
suas reprcussões na Justiça do trabalho

Trazer uma retrospectiva dos principais julgamentos do TST do 
primeiro semestre do ano de 2017.

Trazer uma retrospectiva dos principais julgamentos do TST do 
do ano de 2016.

Seminário Regional do Cariri – Temas Relevantes de Direito 
Material e Processual do Trabalho

Participação da direção nas reuniões Assembleia Geral do 
Conematra

Participações do conselho consultivo em cursos e congressos 
fora da sede

Introdução ao Sistema de Consulta a Dados Operacionais – 
SICOND – 2ª Instância

Apresentar os conceitos básicos relacionados ao Sistema de 
Consulta a Dados Operacionais e às estatísticas

que podem ser extraídas através do sistema.

Organização sem estresse: gestão de atividades profissionais e 
pessoais

Apresentar a teoria e a prática do “Oppa! - Organizador pessoal 
e profissional ágil!”, um método ágil, simples e leve, com termos 
acessíveis a pessoas sem formação em gestão, servindo para 

organização pessoal, familiar ou profissional.

EJUD7 – 
Semipresencial

Treinamento Proad (Teoria e Prática) – Módulo 
Intermediário/Avançado e Módulo Básico

Prover conhecimento técnico necessário para operacionalizção 
do PROAD nas unidades administrativas

Atualizar os conhecimento em PJe dos servidores da 2ª 
Instância lotados nos Gabinetes, Secretarias de Turmas, 
Secretaria Judiciária, DARP e Central de Atendimento.



Introdução à Gestão Socioambiental - R$ 0,00 R$ 0,00 STJ – EAD

Efetividade da Execução Trabalhista (EJ Itinerante) - R$ 2.000,00 R$ 3.289,56 VT de Sobral

- R$ 5.259,60 R$ 18.376,98 EJUD7

Previdência dos Servidores Públicos e Funpresp - R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 EJUD7

Processo Administrativo Disciplinar - R$ 2.337,60 R$ 5.504,44 EJUD7

Atualização em Língua Portuguesa - R$ 1.753,44 R$ 1.753,44 EJUD7

Ciclo de Palestras sobre Saúde - R$ 3.121,44 R$ 5.240,94 EJUD7

Pje CALC – do Básico ao Avançado – 1ª Instância - R$ 5.310,00 R$ 15.355,80 EJUD7

Pje CALC – do Básico ao Avançado – 2ª Instância - R$ 3.570,00 R$ 3.540,00 EJUD7

Gestão e Fiscalização de Contratos Capacitar os gestores e fiscais de contrato - R$ 30.000,00 R$ 40.000,00 EJUD7

Sistema AUD 3.0 – Teoria e Prática Capacitar e atualizar os servidores no Sistema AUD 3.0 - R$ 3.540,00 R$ 10.405,80 EJUD7

Teoria Geral do Processo Judicial Eletrônico Conformidade normativa. - R$ 2.000,00 R$ 8.865,80 EJUD7

Oratória Máster - R$ 7.200,00 R$ 17.245,80 EJUD7

Teletrabalho Conformidade normativa. - R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 EJUD7

Desenvolvimento de Competências Gerenciais Conformidade normativa. Alta - R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 EJUD7

Conformidade normativa. Alta - R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 EJUD7

Brigada de incêndio Conformidade normativa. Alta - R$ 28.750,00 R$ 28.750,00 EJUD7

Promover conhecimentos práticos para uma consciência 
socioambiental.

Capacitar nas ferramentas de efetividade da execução,
notadamente naquelas trazidas pelo Novo CPC, bem como 

desenvolver habilidades acerca dos instrumentos processuais de
recuperação do crédito trabalhista e responsabilização dos 

sócios.

Utilização Básica e Utilização das Novas Funcionalidades 
Versão 1.14 do Sistema Pje-JT – 1º Grau

Expor as funcionalidade básicas e as atualizações do PJe-JT de 
modo tanto teórico quanto prático, objetivando uma 
compreensão ampla do sistema e de suas bases. 

Explanar e propor aos servidores discussões sobre os novos
limites e riscos decorrentes das novas imposições normativas e as

precauções legais a serem adotadas no desempenho das
atividades profissionais cotidianas.

Formação de pessoal apto a conduzir sindicâncias e processos
administrativos disciplinares.

Capacitar os servidores a solver dificuldades quanto ao uso da 
Língua Portuguesa escrita, sobretudo ao aplicá-la em atos 

processuais e expedientes de rotina.

Abordar temas relevantes para a melhoria da saúde e qualidade 
de vida de servidores e magistrados.

Capacitar e atualizar os servidores da 1ª instância no Sistema 
Pje-Calc

Capacitar e atualizar os servidores da 2ª instância no Sistema 
Pje-Calc

Capacitar os participantes a dominar a ansiedade, potencializar 
a comunicação e a linguagem corporal, desenvolver o senso 
crítico adequado durante a exposição, aprimorar habilidades, 

administrar o tempo, otimizar a voz e utilizar adequadamente o 
microfone.

Reciclagem Anual para a Atividade de Segurança – GAS



Encontro de Diretores de Secretaria - R$ 9.000,00 R$ 19.000,00 EJUD7

Encontro de Assessores de Desembargador - R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 EJUD7

Encontro de Oficiais de Justiça Formação continuada - R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 EJUD7

Participações de servidores da EJUD7 no Conematra - - R$ 18.000,00 -

TOTAL R$ 370.377,96

Total EJUD 7 R$ 730.570,70

Formação continuada em temas de gestão, fluxos de processos 
e compartilhamento de boas práticas

Formação continuada em temas de gestão, fluxos de processos 
e compartilhamento de boas práticas

Capacitar Servidor a planejar e realizar operações de backup e 
recovery no Oracle 11g
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