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1. APRESENTAÇÃO

A Escola de Governo, por sua concepção histórica e por seu papel estratégico na melhoria da gestão pública,
entende ser de sua responsabilidade atrair, agregar e valorizar os servidores públicos, por meio do
aprimoramento dos conhecimentos e desenvolvimento de competências gerais, sua principal estratégia de
atuação para tornar os servidores públicos capazes de se adaptar aos novos cenários, novas atividades e
novos papéis a serem exercidos.

 Nessas perspectivas, a Escola de Governo tem atuado nas seguintes dimensões:

•   Ações educacionais abertas aos servidores públicos que atendam aos requisitos estabelecidos pela Escola
de Governo;

•   Concursos e seleções internas e externas da administração pública estadual com o apoio de instituições
especializadas e

•   Fomento à cultura da inovação no Estado conectando servidores, órgãos e parceiros.

Desse modo, essas áreas de atuação incluem-se dentro do seu principal objetivo estratégico, qual seja:
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“Tornar o servidor público elemento fundamental para o sucesso das estratégias e alcance de resultados pela
sua qualificação, é�ca, profissionalismo e espírito público, sendo inspirado a superar obstáculos, conquistar
novos patamares de excelência em sua atuação e adotar o acolhimento como prá�ca e a�tude de respeito
na prestação de serviços públicos às pessoas”. (PPA, 2020 – 2023).

Para alcançar esses objetivos foi realizado, no segundo semestre de 2021, o Levantamento das Necessidades
de Capacitação – LNC, para o ano de 2022. Os principais objetivos do LNC são: identificar as lacunas entre
a estratégia organizacional e o desempenho dos servidores e das competências requeridas ao
desenvolvimento das atividades inerentes a cargos e funções; aprimorar as entregas e resultados da
Administração Pública; subsidiar o plano anual de capacitação da Escola de Governo.

O LNC viabilizou a elaboração do Plano Anual de Capacitação. Este plano estabelece diretrizes para a
capacitação e o desenvolvimento profissional dos servidores públicos dos órgãos e das entidades da
administração direta, autárquica e fundacional, com a coordenação e a implementação da Secretaria de
Estado da Administração, por meio da Superintendência da Escola de Governo.

O Plano de Capacitação está previsto no art. 3º, inciso II, do Decreto 9.738/2020 e define objetivos, ações e
metas a serem alcançados em consonância com os resultados institucionais esperados e possibilita
desenvolver conjuntos de conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais ao desenvolvimento funcional e
pessoal do servidor.

Busca a formação e o desenvolvimento das competências gerais dos servidores, voltadas ao aprimoramento
da gestão pública, à inovação e à gestão do conhecimento, com ações que envolvam de treinamento a pós-
graduação stricto sensu.

 

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A realização de formação continuada para os servidores públicos justifica-se pois a  Superintendência da
Escola de Governo é uma unidade básica da Secretaria de Estado da Administração - SEAD, vinculada à
Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, com a atribuição de promover ações e projetos com
foco na Gestão do Conhecimento e inovação, visando desenvolver competências no servidor público que o
habilitem a desempenhar suas atribuições, bem como realizar concursos públicos e processos seletivos para o
ingresso na Administração Pública,  contribuindo assim para o desenvolvimento do Estado.

A Escola de Governo tem ações de seleção, capacitação e valorização dos servidores, focadas em recrutar,
desenvolver e instrumentalizar os agentes públicos para atuação como protagonistas de um novo paradigma
na gestão pública estadual, que impacte radicalmente os resultados entregues ao cidadão goiano.

 

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão por meio da qualificação, da
atualização e da capacitação continuada do quadro de pessoal, com o alinhamento das competências
requeridas dos servidores às estratégias governamentais.

3.2 Objetivos específicos

I – Realizar e fomentar ações que contribuam para o desenvolvimento profissional em consonância com as
necessidades institucionais e as demandas da sociedade;

II – Promover nos servidores o desenvolvimento de competências técnicas e relacionais, propiciando as
condições necessárias ao aperfeiçoamento contínuo;

III – Valorizar o servidor por meio da sua capacitação e da implementação de iniciativas que reconheçam
seus méritos;
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IV – Fortalecer os processos de evolução funcional por ações de capacitação;

V – Fomentar um ambiente de inovação na administração pública, que conecte servidores, órgãos e
parceiros;

VI – Disseminar conhecimento em temáticas atualizadas, inspiradoras e criativas por meio de formatos
diversificados;

VII – Incentivar e apoiar os servidores, com a valorização de suas habilidades e seus conhecimentos,
inclusive na atuação como instrutores e professores nas ações de capacitação das escolas;

VIII – Adotar medidas para a racionalização e a efetividade dos gastos com capacitação;

IX – Proporcionar às pessoas envolvidas no contexto laboral um conjunto de ações continuadas que
favoreçam o intercâmbio de diferentes conhecimentos, influenciem na qualidade de vida, proporcionem
bem-estar e garantam respeito à diversidade e

X – Estimular parcerias na forma de acordos, ajustes ou outros instrumentos que viabilizem a cooperação e a
capacitação entre esferas de governo e seus poderes, empresas e instituições públicas e privadas.

 

4. PÚBLICO-ALVO

Servidores públicos dos órgãos e das entidades da administração direta, autárquica e fundacional.

 

5. RESULTADOS ESPERADOS

I – Conduzir políticas e programas de formação inicial, aperfeiçoamento de carreiras, formação de
lideranças, desenvolvimento técnico-gerencial, valorização, inclusão e capacitação permanente de servidores
públicos;

II – Promover eventos, congressos, simpósios, seminários e encontros sobre temas de interesse geral e
específico, facilitando a intersetorialidade e a disseminação de boas práticas entre órgãos e entidades da
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual;

III – Propor e validar as atividades de capacitação e desenvolvimento profissional a serem custeadas com
recursos do Tesouro Estadual;

IV - Proporcionar a capacitação continuada e permanente nas modalidades presencial e à distância,
assegurando a formação, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento e o conhecimento técnico e estratégico do
servidor público;

V - Promover a gestão do conhecimento no setor público por meio da implantação de novas metodologias e
instrumentos de ensino e aprendizagem, bem como fomentar a cultura da inovação entre os servidores.

 

6. INSTRUMENTOS

Os instrumentos da Política Estadual de Capacitação e Desenvolvimento Profissional que estão previstos no
art. 3º do Decreto nº 9.738, de 27 de outubro de 2020 são:

I – Levantamento das Necessidades de Capacitação – LNC, com o objetivo de identificar as lacunas entre a
estratégia organizacional e os servidores, das competências requeridas ao desenvolvimento das atividades
inerentes a cargos e funções, na perspectiva de melhorar o desempenho do servidor no seu ambiente de
trabalho;
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II – Plano de Capacitação – PC, que define objetivos, ações e metas a serem alcançados em consonância com
os resultados institucionais esperados e possibilita desenvolver conjuntos de conhecimentos, habilidades e
atitudes essenciais ao desenvolvimento funcional e pessoal do servidor e

III – Relatório Quantitativo e Qualitativo de Execução – RQQE, que demonstra anualmente os números
relativos à capacitação empreendida e aos níveis de percepção da aplicabilidade dos conhecimentos
adquiridos pelo servidor nas funções exercidas e indica pontos de melhorias em novas aplicações do Plano
de Capacitação.

 

7. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Todas as ações da Escola mantêm-se, preferencialmente, com recursos do Tesouro Estadual, previamente
destinados à aplicação em seus programas e ações, conforme consta nos artigos 6º e 26º na Lei nº 20.937, de
28 de dezembro de 2020.

Art. 26.  As receitas provenientes de descontos efetuados nos vencimentos dos servidores civis do Poder
Executivo, em decorrência de faltas não abonadas e de suspensão, outrora destinadas ao Fundo Especial
extinto por força do inciso IV do art. 28 desta Lei, serão destinadas à aplicação em programas e ações
vinculados ao apoio, à valorização e à capacitação dos servidores públicos, também à modernização do
serviço público.

Art. 6º  ..........................................................

I – R$ 1,00 (um real), no caso de mensalidade, para a aplicação em programas e ações vinculados ao apoio,
à valorização e à capacitação dos servidores públicos, também à modernização do serviço público;

II – ..................................................................

a) R$ 1,00 (um real) para a aplicação em programas e ações vinculados ao apoio, à valorização e à
capacitação dos servidores públicos, também à modernização do serviço público;

..................................................................................

III – R$ 1,00 (um real), nos demais casos, para a aplicação em programas e ações vinculados ao apoio, à
valorização e à capacitação dos servidores públicos, também à modernização do serviço público.

..................................................................................

 

8. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Lei 20.756/2020: Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Goiás, das
autarquias e fundações públicas estaduais, e dá outras providências.

Decreto 9.738, de 27 de outubro de 2020 - Institui a Política Estadual de Capacitação e Desenvolvimento
Profissional a ser aplicada aos servidores e dá outras providências.

Portaria nº 78/2021 - SEAD - DO/GO N° 23.495 de 22/02/2021 - Fixa os valores máximos de gratificação
por encargo de curso ou concurso no âmbito da administração pública estadual.

Portaria nº 280/2021 - SEAD - DO/GO N° 23.497 de 24/02/2021 - Regulamenta o pagamento da
Gratificação por Encargo de Curso a servidor público estadual pelo desempenho de atividade de professor,
nas ações de capacitação desenvolvidas pela Superintendência da Escola de Governo.

Portaria nº 981/2021 - SEAD - DO/GO Nº 23.588 de 08/07/2021 - Designa os servidores relacionados para
exercerem até 31 de dezembro de 2021, a atividade de professor nas ações de capacitação desenvolvidas pela
Superintendência da Escola de Governo.

 

9. METODOLOGIAS DE ENSINO
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Segundo Veiga (2004), método é considerado um caminho ou procedimento construído sistematicamente, de
maneira organizada, com racionalidade e finalidade de tornar o trabalho mais acessível, produtivo e de fácil
alcance para se almejar objetivos definidos com propósitos estabelecidos. Desse modo, ao articular o
objetivo com o método, no qual estimula o aluno a estabelecer relação entre pensamento e ação, opta em
utilizar uma metodologia de ensino - aprendizagem que se articula e encadeia baseada na gestão da educação
para o trabalho, tendo como referencial a noção de competências.

Antônio Ivo de Carvalho (Enap,2009) citando Vargas, Casanova e Montanaro esclarece: Quando a formação
é orientada não somente com base nos perfis de competências identificadas previamente, mas também
organizada em processos de ensino e aprendizagem orientados à geração do saber, do saber fazer e do saber
ser, e de sua mobilização para enfrentar situações novas, então se estará diante de um processo baseado em
competências.

Ações educativas baseadas em competências constituem-se um processo de ensino e aprendizagem que
contribuem com a mobilização de conhecimentos e a geração de habilidades, assim, somente uma
diversidade de recursos de ensino pode trilhar os caminhos adequados para as iniciativas de aprendizagem
que pretendam mobilizar competências individuais alinhadas às competências organizacionais.

Dessa forma, considerando a base flexível e dinâmica, a metodologia adotada procura articular o saber, os
fazeres e as atitudes de diferentes formas, na trilha do processo formativo, permitindo sempre uma
renovação/adaptação no trabalho do docente. Assim, deixa aberto o caminho ao docente e aos alunos a
possibilidade de utilização de estratégias pedagógicas variadas e adequadas às diferentes condições,
situações e estilos de aprendizagem. Para tanto o que se requer dos docentes é:

•          Foco nos objetivos do curso e no perfil desejado do egresso e nas competências relacionadas;

•          A natureza do conteúdo a ser ensinado e o tipo de aprendizagem a efetivar-se: Visão sistêmica;
Trabalho cooperativo e Atratividade das aulas com foco na otimização do aprendizado dos alunos.

 Soma-se, a adoção de metodologias de ensino dinâmicas e inovadoras que possibilitem condições adequadas
para a construção do conhecimento que motive e capacite para o desempenho de tarefas cada vez mais
complexas, em cenários de difícil previsibilidade, em que a criatividade e a inovação também ganham status
privilegiado.

 Observa-se que na metodologia adotada, além de dar ênfase numa abordagem teórico-prática dos conteúdos
trabalhados, tem como foco o aluno, em seu processo de aprendizagem, desenvolvendo as capacidades de
observar, analisar, teorizar, sintetizar e aplicar o aprendizado no seu cotidiano profissional e social. Então, a
questão fundamental relativa à metodologia do ensino que consideramos importante é o aluno/servidor e seu
desempenho e propósitos.

 

10. DIRETRIZES PEDAGÓGICAS

As diretrizes pedagógicas da Escola de Governo orientam os esforços da Instituição para a busca da
excelência nas ações educacionais, às quais se deve conferir eficiência e a eficácia em atendimento as
demandas dos servidores, órgãos e também da sociedade que, acompanhando a escalada no acesso
generalizado à informação, tem exigido princípios éticos cada vez mais sólidos na atuação dos profissionais
de todas as áreas.

Dessa forma as diretrizes pedagógicas em questão, assim se expressam:

a) Respeito à individualidade e à liberdade humana; b) apreço à diversidade; c) estímulo à inovação e à
criatividade; d) promoção do saber integrado, globalizante, transdisciplinar e significativo; e) construção do
conhecimento ético e democrático; f) inclusão; g) formação para o pleno exercício da cidadania através da
articulação da educação com o trabalho e as práticas h) valorização da experiência extraclasse.

A Escola de Governo desenvolve, para tanto, ações que asseguram a formação técnica e ao mesmo tempo
humanística, pautadas, entre outros, pela ética, cooperação, eficiência, eficácia, efetividade, mérito e respeito
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à diversidade; a promoção da interação entre as unidades planejamento, desenvolvimento e avaliação e a
contínua modernização organizacional.

 

11. POLÍTICAS DE ENSINO

 Como unidade da Administração Pública Estadual, a Escola de Governo considera o disposto no artigo 1º do
“Programa Move”, instituído pelo Decreto n° 9.462, de 11 de julho de 2019, acerca das diretrizes para a área
de gestão de pessoas no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo:

I - Implantar projetos e iniciativas visando uma gestão de pessoas mais efetiva, empática e estratégica, que
compreenda o ser humano em sua completude, atraia novos talentos, desenvolva suas potencialidades e
aloque-o por competência, conforme mapeamento de necessidades das unidades administrativas do Estado
de Goiás;

II - Desenvolver conhecimento, habilidade, atitude e a percepção de valores do servidor público como
elementos fundamentais para o sucesso das estratégias e alcance de resultados da Administração Pública, por
meio da promoção de sua qualificação e de seu perfil sistêmico e flexível, de forma a inspirá-lo e engajá-lo
para superar obstáculos, conquistar novos patamares de excelência em sua atuação e adotar acolhimento
como prática de respeito na prestação de serviços públicos, com foco no cidadão.

Nesse dispositivo legal a valorização dos servidores públicos é explicitada no artigo 9º, esclarecendo que “A
Macro iniciativa Estratégica Valorizar é definida como o conjunto de ações que promovam reconhecimento,
qualificação e crescimento profissional do servidor”. A materialização dessas macro iniciativas pela Escola
de Governo se dará conforme estabelece o inciso 1º do artigo 10:

"Os projetos e ações relacionados à qualificação do servidor serão coordenados pela Superintendência da
Escola de Governo, incluindo cursos de formação con�nuada, bolsas de estudo e capacitação, programas de
pós-graduação lato e stricto sensu, trilhas de desenvolvimento profissional por eixo estratégico, gestão do
conhecimento, novas formas de aprendizagem, desenvolvimento de habilidades e competências chaves para
inovação no serviço público."

O documento cita ainda, em seu artigo 11, que “será implantado programa para capacitar os tomadores de
decisão, aprimorar suas habilidades, auxiliá-los no enfrentamento de seus desafios, além de torná-los
multiplicadores do conhecimento e da cultura de inovação, tornando-os fonte de inspiração para sua equipe.
”

 Assim, as políticas de ensino a serem adotadas não podem ter outra direção se não a de refletir a realidade e
dinamismo em que se apresenta a ação educativa da Escola de Governo, um espaço aberto a novas ideias e
adequado para a reflexão, ação e transformação social. Afinal, cumprindo o embasamento legal, assume o
desafio de ser uma organização de aprendizagem voltada a valorizar, capacitar, habilitar e aperfeiçoar o nível
de qualificação profissional dos servidores públicos, para promover a modernização da administração
pública estadual.

As políticas de ensino devem, portanto, considerar o servidor público em suas atividades como um ser
potencial e criativo, capaz de modificar cenários e que se posiciona de acordo com a diversidade de situações
do cotidiano. Devem, portanto, considerar construir uma cultura organizacional voltada para o fator humano
e a aprendizagem, procurando consolidar uma gestão de pessoas que desenvolva o capital intelectual,
aperfeiçoe os resultados e melhore o gerenciamento do quadro de agentes públicos, implementando projetos
de profissionalização e inovação.

Direcionadas nessas premissas norteadoras, a Escola de Governo incorpora aos seus cursos abordagens que
busquem:

•Transformar as relações sociais, econômicas e políticas, na proporção em que consegue assegurar a todos
um ensino de qualidade, comprometido com a formação de cidadãos conscientes do seu papel na sociedade;
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•Articular teoria e prática, por meio do desenvolvimento, por parte dos docentes e alunos em atividades em
diferentes cenários do processo ensino-aprendizagem e

•Fomentar a gestão do conhecimento e o desenvolvimento das competências e da aprendizagem baseados no
compartilhamento das experiências vivenciadas na prática profissional.

Como podemos observar, os programas e cursos a serem oferecidos pela Escola de Governo terão sempre a
necessidade de formação que atendam à administração, ao servidor e à sociedade. Para atender a essas
necessidades a Escola de Governo trabalha nos seguintes níveis: Educação – Desenvolvimento –
Capacitação.

 

12. INSTRUTORES INTERNOS

A Escola de Governo realiza a seleção e contratação de docentes de acordo com a demanda dos cursos, por
meio do projeto intitulado Banco de Talentos. A Escola realiza o chamamento público de candidatos para
exercer a docência nas atividades educacionais, por meio de Edital de Processo Seletivo, podendo participar
servidores públicos da administração direta, autarquias e fundações.

A seleção e contratação de docentes por meio de edital permite, além de docentes advindos do contexto do
setor público, a oferta regular dos cursos, valorização dos servidores públicos e, principalmente, estimular
atuação de profissionais que conciliem a experiência profissional e o conhecimento nas áreas relacionadas
aos cursos ou disciplinas que irão ministrar.

Estabelece a Política Estadual de Capacitação e Desenvolvimento Profissional que os servidores públicos do
Poder Executivo do Estado de Goiás que se candidatarem ao processo seletivo serão selecionados em duas
etapas, ambas eliminatórias: 1ª Etapa – Análise Curricular e 2ª Etapa – Prova Didática (aula expositiva).

 Depois de selecionados, os docentes são nomeados por meio de Portaria, emitida pela Secretaria de Estado
da Administração, para exercer as atividades de docência na Escola, de acordo com a demanda de cursos da
Instituição.

 

13. CERTIFICAÇÃO

Os cursos ou eventos serão certificados pela Escola de Governo do Estado de Goiás, conforme o regramento
de cada ação educacional.

 

14. AÇÕES EDUCACIONAIS DE 2022

As ações educacionais desenvolvidas em 2022 serão norteadas principalmente pelo Levantamento das
Necessidades de Capacitação LNC realizado no segundo semestre de 2021.

Observar-se-á os cursos solicitados e a quantidade de vagas demandadas pelas pastas, conforme planilha
anexa, bem como as demandas a serem levantadas e validadas pelas áreas centrais de gestão no decorrer do
ano.

Além dos cursos já programados, poderão ser oferecidas novas formações ligadas às competências gerais,
sempre que constatada a necessidade decorrente da implantação de novos programas prioritários de governo,
novas ferramentas e metodologias.

Serão ofertadas ações atinentes aos seguintes eixos temáticos:

Compras Governamentais;
Gestão de Tecnologia da Informação;
Programa de Compliance Público;
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Gestão de Pessoas;
Gestão Básica;
Comunicação;
Orçamento e Finanças;
Gestão Estratégica;
Docência e Educação;
Preparatório para Exames de Proficiência.

 

15.APROVAÇÃO

O Plano de Capacitação para o exercício de 2022 foi analisado e aprovado por:

Bruno Magalhães D´Abadia: Secretário de Estado da Administração

Alexandre Demartini Rodrigues: Subsecretário de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Roberta Rodrigues Costa: Superintendente da Escola de Governo

 
 
 

ROBERTA RODRIGUES COSTA
Superintendente da Escola de Governo
(documento assinado eletronicamente)

 
ALEXANDRE DEMARTINI RODRIGUES

Subsecretário de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
(documento assinado eletronicamente)

 
BRUNO MAGALHÃES D'ABADIA

Secretário de Estado da Administração
(documento assinado eletronicamente)

 
 

Goiânia (GO), aos 22 dias do mês de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTA RODRIGUES COSTA, Superintendente, em
27/12/2021, às 09:34, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE DEMARTINI RODRIGUES,
Subsecretário (a), em 27/12/2021, às 16:43, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art.
3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MAGALHAES DABADIA, Secretário (a) de
Estado, em 27/12/2021, às 17:40, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000026252870 e o código CRC B3EBE642.
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