file_0.png

file_1.wmf


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

























PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
2016 





“Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende”.
 




















PÁGINA PROPOSITADAMENTE EM BRANCO







PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO
2016

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de novos paradigmas no mundo do trabalho pressionou o setor público a promover a qualificação de sua força de trabalho com o objetivo de formar quadros profissionais para servir aos diversos setores da sociedade. 
Destarte, os programas de capacitação técnico-administrativa dos servidores se constituem num dos principais instrumentos de desenvolvimento de recursos humanos, inclusive na área pública.
Sua inclusão revela não apenas sua importância institucional como reafirma o pressuposto de que a melhoria dos serviços prestados à sociedade está diretamente vinculada a constante qualificação do atendimento e da compreensão do papel dos servidores públicos e das técnicas utilizadas nas mais diferentes atividades.
Nesse contexto, esta Unidade de Controle Interno buscando melhor desempenhar o seu mister, apresenta um plano de capacitação que tem por objetivo proporcionar aos servidores de controle a oportunidade de crescimento pessoal e profissional, através da participação em eventos que possibilitem a reflexão, interação e aquisição de novos conhecimentos e técnicas, promovendo uma aprendizagem em que os ganhos se efetivem no desenvolvimento  e na manutenção das competências essenciais/diferenciais, aplicadas às rotinas de trabalho (auditorias, inspeções administrativas e fiscalizações). 
O Plano Anual de Capacitação é o instrumento pelo qual se busca operacionalizar as ações de capacitação e desenvolvimento previstas nas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça nºs 159/2012, 171/2013 e 192/2014, bem como, no objetivo nº 1 do Planejamento Estratégico deste Tribunal (PEI 2015/2020) e nas determinações impostas pelo Conselho Nacional de Justiça no Parecer nº 2/2013 – SCI/Pres/CNJ, que determina, dentre outros, o dever da unidade ou núcleo de controle interno de encaminhar à Administração Superior, até o dia 30 de outubro de cada ano, um plano de capacitação, de forma a permitir a permanente participação dos servidores de controle em eventos, que possibilitem assegurar não apenas o desenvolvimento pessoal e profissional por meio de aquisição e aprimoramento de um conjunto de habilidades e competências, mas também aprimorar o desempenho funcional no cumprimento dos objetivos institucionais. 
OBJETIVO
A inclusão do princípio da eficiência na Constituição Federal ao lado dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade nos leva a reflexão sobre a questão do que significa ser  eficiente para o Estado e de que forma será cobrada dos servidores públicos esta eficiência visando a eficácia dos seus serviços públicos.
A reestruração das economias mundiais tem forçado o Estado a assumir novas dinâmicas para o aperfeiçoamento de seus servidores. Partindo dessa premissa, a capacitação do servidor público tem adquirido atualmente grande importância em uma realidade cada vez mais automatizada e requer novas abordagens profissionais, exigindo-se novas competências, com vistas a atender às exigências da sociedade brasileira por excelência na gestão pública.
As ações de educação corporativa alinhadas à missão, visão e aos valores institucionais, potencializam a aquisição e o aperfeiçoamento de competências individuais e coletivas, agregando valor competitivo à instituição e valor social ao individuo, promovendo, assim, melhoria na qualidade e produtividade dos serviços requeridos e prestados pelas instituições públicas.
Nesse sentido é que planejamos e organizamos o presente plano de ações, que tem por objetivo promover a qualificação e capacitação do nosso corpo técnico, incentivando a troca de experiência, vivência, percepção e boas práticas.  Alinhando competências profissionais e organizacionais, incentivando a colaboração e o compartilhamento de conhecimento, estimulando processos contínuos de inovação e promovendo o aperfeiçoamento organizacional, pois somente as pessoas capacitadas e motivadas operam os processos de uma instituição e fazem com que as metas estabelecidas sejam alcançadas.
Em paralelo à atenção às técnicas de auditoria, fiscalização e inspeção administrativa previstas na Resolução CNJ Nº 171/2013, o planejamento das ações de capacitação visa abranger, dentro das possibilidades e da conveniência da Administração, as várias áreas de atuação do controle – contábil, orçamentária, financeira, de gestão de riscos, de pessoas, de patrimônio, de tecnologia da informação, de governança e de sistemas de controles internos administrativos, dentre outras.
AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PREVISTAS
O Plano de ações de capacitação planejadas para o exercício de 2016 é composto por cursos presenciais e/ou de ensino à distância e foi construído com base no programa de cursos ofertados, para 2016, pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Instituto Serzedello Corrêa (ISC), unidade estratégica responsável pela educação corporativa do Tribunal de Contas da União, cuja participação dos servidores desta unidade já foi previamente autorizada pela Presidência deste Pretório (Processo TRT7 - PROAD nº 2285/2015, doc.3); bem como, nas sugestões coletadas junto às unidades técnicas desta Secretaria de Controle Interno e nos catálogos de ações educacionais extraídos de sites de centros de formação e aperfeiçoamento. 

Quadro 1 – Planejamento das Ações de Capacitação para 2016
Nº 
TEMA
CURSO
OBJETIVO
MODALIDADE
CARGA HORÁRIA
PÚBLICO ALVO/Nº DE PARTICIPANTES
1
Gestão de Pessoas
Gestão em Folha de Pagamento e remuneraçãono 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.
Presencial
16  hs
Servidores que atuam no Setor de Controle de Gestão de Pessoas/ 2 participantes



* Curso ministrado pelo Prof. Inácio Magalhães Filho (extraído do site www.onecursos.com.br)
2
Auditoria Governamental
Auditoria Governamental

Compreender as normas de auditoria, os princípios básicos e o processo de auditoria.
À distância
80 hs
Servidores das unidades de controle interno/ 2 participantes


* Curso Ofertado pelo CNJ/TCU para 2016
3
Tecnologia da Informação
Auditoria na área de  tecnologia da informação
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).
Presencial
35 hs
Servidores das unidades de controle interno/ 2 participantes





* Curso Ofertado pelo CNJ/TCU para 2016

4
Gestão de Resultados
Construção e avaliação de indicadores de gestão
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.
Presencial
24 hs
Servidores das unidades de controle interno/ 2 participantes


* Curso Ofertado pelo CNJ/TCU para 2016

5
Execução Orçamentária e Financeira)
Auditoria contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional

Auditoria contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional
com foco em adequação orçamentária e financeira; sistemática dos programas, projetos, atividades e sistemas governamentais; avaliação das metas do PPA e execução dos programas e do orçamento e dos resultados das gestões orçamentária, financeira e patrimonial.
Presencial
24 hs
Servidores que atuam na Seção de Controle de Gestão Orçamentária e financeira (SCGOF)/ 1 participante.



* Curso Ofertado pelo CNJ/TCU para 2016

6
Balanços Contábeis do Setor Público 
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.
Presencial
40 hs
Servidores que atuam no Setor de Controle e Gestão Orçamentária e financeira (SCGOF) / 1 participante.

* Curso ofertado pela FTX (extraído do site www.ftxtreinamentos.com.br)
7
Gestão de  controles internos administrativos
Avaliação de Controle Internos
Estruturar e planejar auditorias de avaliação de controles internos ao nível de entidade e ao nível de processos organizacionais específicos.
A distancia
40 hs
Servidores das várias unidades desta Secretaria de Controle Interno/ 3 participantes.

* Curso Ofertado pelo CNJ/TCU para 2016
8
Ferramenta de Controles Operacionais e Gerenciais
Implantação de Mapeamento e Modelagem de Processos na Prática

Capacitar os servidores em técnicas de mapeamento, análise e modelagem de processo de trabalho para identificar áreas de risco.
À distancia
200 hs
Servidores ocupantes de cargos e funções de natureza gerencial na unidade de controle/ 4 participantes.


* Curso ofertado em 2015 pela empresa Com Êxito( (www.comexito.com. )
9
Programa Excel
Excel Avançado Aplicado ao Controle
Capacitar os servidores a utilizar os recursos do programa Excel 2007, como ferramenta necessária ao trabalho de auditoria.  
À distância
20 hs
Servidores das várias unidades desta Secretaria de Controle Interno/ 3 participantes.

* Curso extraído do catálogo de cursos ofertados pelo ISC/TCU
10
Gestão de Riscos
Gestão de riscos 

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
presencial
24 hs
Servidores das várias unidades desta Secretaria de Controle Interno/ 4 participantes



* Curso Ofertado pelo CNJ/TCU para 2016

11
Riscos administrativos
Auditoria baseada em riscos
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.
Presencial
40 hs
Servidores das várias Unidades desta Secretaria de Controle Interno/ 4 participantes



* Curso Ofertado pelo CNJ/TCU para 2016


12
Obras Públicas 
Auditoria de obras
Capacitar os servidores em auditoria de obras, com foco em orçamento de obras e fiscalização da execução contratual.

Presencial
24 hs
Servidores que atuam no Setor de Controle e Gestão Administrativa e Patrimonial (SCGAP)/ 2 participantes.

* Curso Ofertado pelo CNJ/TCU para 2016
13
Contratação de Serviços Terceirizados
Terceirização de Serviços pela Administração Pública – Desafios, Temas Polêmicos e o Entendimento do TCU
Módulo I  -Planejamento
Modulo II – Fiscalização
Modulo II - Execução

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)
À distância
95 hs
Servidores que atuam na Seção de Controle de Gestão Administrativa e Patrimonial (SCGAP)/ 2 participantes.



* Curso ofertados pelo ISC/TCU




Presencial 61,53%

À distância
38,47%
662 hs/aula
10 servidores



Considerando o número de servidores desta Secretaria a serem capacitados e o montante de horas de capacitação previstas no exercício de 2016, chega-se a uma média, por servidor, de 41,36 horas/aula de participação em ações de treinamento. 
De acordo com o Quadro 1, com exceção de 1 (um) servidor desta Secretaria que se encontra em processo de aposentadoria, todos os demais servidores atualmente lotados nesta Unidade de Controle Interno terão oportunidade de participar em média de 2 (duas) ações de treinamento em 2016.  

METODOLOGIA
Participação de servidores da Secretaria de Controle Interno em eventos externos ou internos, com metodologia de ensino direta (presencial) ou à distância, conforme detalhado no quadro 1 (item 3), cuja coordenação e execução será de responsabilidade da Divisão de Recursos Humanos, à teor do que dispõe o art.4º, do Ato TRT7 nº 383/2011.
APROVAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Submete-se o presente Plano de Ações de Capacitação à apreciação do Exmº  Sr. Desembargador-Presidente deste Tribunal. 
Recomenda-se, que emitido juízo de valor quanto à aprovação, seja o presente plano de ações de capacitação (PAC/2016) encaminhado à Diretoria Geral para conhecimento e adoção das medidas necessárias a divulgação, disponibilização no site deste Tribunal e acompanhamento de sua execução. 
Calha registrar, que o presente plano deverá integrar o plano anual de capacitação dos servidores deste Tribunal para o exercício de 2016, que será encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça até a primeira quinzena do mês de fevereiro/2016. 
DISPOSIÇÕES GERAIS
As ações apresentadas neste plano são propostas de um programa de treinamento para os servidores da unidade de controle interno deste Pretório e, como tal, submete-se às regras insculpidas no Ato TRT7 Nº 383/2011, que estabelece normas para a realização de cursos de capacitação e desenvolvimento pelos servidores deste Tribunal.

Fortaleza, 29 de outubro de 2015.


   SONILDES DANTAS DE LACERDA
     Secretária de Controle Interno 
                TRT – 7ª Região

