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“Conseguimos transformar o ambiente 
de aprendizagem em tempo recorde. É 
mais um demonstrativo do esforço do 
Governo em aperfeiçoar as habilidades 
dos servidores e, consequentemente, 
impactar positivamente nos serviços 
entregues aos goianos”. 

Secretário da Administração (Sead)
Bruno D’Abadia

Alexandre Demartini 
Subsecretário de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas

"A Escola precisou se reinventar para 
apresentar e converter todo conteúdo 
presencial em Ensino a Distância e 
outras modalidades. Trabalhos como o 
PequiLab, por exemplo, que era 100% 
presencial se tornou em grande parte 
online e funcionou muito bem. Foi um 
ano que adaptamos com sucesso ao 
contratempo da pandemia". 

Roberta Costa
Superintendente da Escola de 
Governo

“Buscamos novas metodologias e ferra-
mentas que nos permitissem estar 
próximos do nosso público, mantendo o 
distanciamento e, ao mesmo tempo, 
cumprindo com excelência a nossa mis-
são de selecionar talentos, desenvolver 
competências e fomentar o conheci-
mento e a inovação”. 

escoladegovernogo

Escola qualifica 
mais de  7 mil servidores
em 2020

Além dos cursos em novos forma-
tos, a Escola inovou também com a 
disponibilização de conteúdos por 
meio das redes sociais. Os projetos, 
que já tinham ampla aceitação no 
módulo presencial, ganharam versões 
totalmente online, como é o caso do 
Semear e do laboratório de inovação 
Pequi Lab Escola Lives. O , criado 
durante o período de distanciamento, 
inspirou a discussão de temas atuais e 
relevantes para a administração públi-
ca. As transmissões, abertas aos segui-
dores em geral, foram acessadas por 
mais de 35 mil pessoas.
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E uma projeção que mostra a versatilidade da Escola de Governo é este 
dado: 85% dos alunos diplomados, aproximadamente 6 mil servidores, 
realizaram formação em plataforma de Ensino a Distância (Ead). Os 
cursos online foram lançados durante o isolamento social e que cumpriu o 
dever e o principal âmago da Escola de Governo de ampliar o leque de 
conhecimento dos servidores para assegurar uma melhor prestação de 
serviços à sociedade. Foram oferecidos cursos em áreas como Compras 
Governamentais, Compliance Público, Gestão de Pessoas, entre outros.

O esforço para qualificar os servidores públicos estaduais continua 
sendo um dos principais componentes para a otimização da gestão pública 
em Goiás. E olha só que legal! Mesmo diante do cenário adverso imposto 
pela pandemia provocada pela Covid-19, mais de 7 mil servidores foram 
capacitados, entre formação presencial e online, de janeiro a dezembro 
de 2020. 

Edição Especial
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1º Mestrado Profissional 
exclusivo para servidores

Tem muita novidade sendo preparada pela Sead para o ano de 
2021. E em meio ao processo de transformação dos conteúdos, a Escola 
rompeu mais uma barreira importante como unidade responsável pela 
qualificação dos servidores. Em iniciativa inédita, o Governo de Goiás 
vai oferecer o curso de Mestrado Profissional para servidores públicos 
do Estado. O edital vai ser publicado em breve. Acompanhe a Escola de 
Governo no Instagram e fique por dentro em primeira mão das 
novidades: @escoladegovernogo 
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NOVIDADE
PARA 2021

Escola em números / 2020

1.123  servidores capacitados / 
diplomados 

oficinas do PequiLab 04

edições do SEMEAR 03

servidores diplomados no 
curso Superior de Graduação 
em Gestão Pública

45

AÇÕES DE ENSINO A DISTÂNCIA 
(abril a dezembro):

AÇÕES PRESENCIAIS 
(janeiro a março):

Cursos EAD 

servidores capacitados / 
diplomados em cursos 
de curta duração 

6.336  

96,41%  
de avaliação de satisfação 
em relação aos cursos 
como Bom e Ótimo

26 
cursos estruturados e 
disponibilizados na modalidade EaD

Projeto Escola Lives 

49  edições 

9.370 expectadores ao vivo 
(março a outubro).

36.952 visualizações no 
Instagram (IGTV) (alcance)

20 edições realizadas 

PEQUI online 

2.319 pessoas beneficiadas

08 edições realizadas 

2.395 pessoas beneficiadas

SEMEAR online

43.639
participantes em ações 
de educação online 
(projetos “Escola Lives” 
e cursos EaD)
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Certificação em Compliance Público 
- 2.000 servidores diplomados (18 turmas)

Programa de Certificação:

► ►Ética no Serviço Público, Eixo 2, Fomento à Transparência, Eixo 2 - 
Ouvidoria e Controle Social, Eixo 3, Sindicância e Processo  ►

Administrativo Disciplinar, Eixo 3, Processo Administrativo de ►

Responsabilização de Pessoas Jurídicas, Eixo 4, Gestão de Riscos e ►

Eixo 4, Gestão de Riscos para a Alta Gestão.►

Cursos: 

Certificação em Compras Governamentais 
- 406 servidores diplomados (12 turmas)

Cursos: 
► ►Básico de Licitações, Elaboração de Termos de Referência, 
► ►Dispensa e Inexigibilidade, Elaboração de Editais de Licitação, 
► ►Formação de Pregoeiros, Gestão e Fiscalização de Contratos.

Demais cursos na área de Compras 
Governamentais 
- 1.230 servidores diplomados (8 turmas)

►O Decreto nº 9.666/2020 e seu impacto no sistema Comprasnet.GO, 
► ►Práticas de Gestão de Contratos, Formação de Pregoeiros - PNAE 
(Programa Nacional de Alimentação Escolar) e Mesa Redonda sobre ►

Precificação no Estado de Goiás.

Cursos: 

Em 2020 foi instituída, por meio do Decreto nº 9.738/2020, a Política 
Estadual de Capacitação e Desenvolvimento Profissional, com o objetivo 
principal de melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços públicos 
prestados ao cidadão por meio da qualificação, da atualização e da 
capacitação continuada dos servidores públicos. 

Regulamentação da Política de Capacitação

Concurso Agente Segurança Prisional / ASP – para 500 vagas, que 
iniciou em 2019 e finalizou em junho de 2020.

Concursos 
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Soluções Inovadoras: Com os decretos de isolamento social, as 
seleções foram imediatamente revistas e adequadas à nova realidade.  
Todas as seleções realizadas foram online obedecendo os cuidados de 
isolamento social.

Processos Seletivos

Processo Seletivo para Estagiário 

Instrutores para Escola de Governo nas disciplinas de

Processo Seletivo Emergencial Goinfra e Processo Seletivo da   

   Matemática e Estatística e Econometria;

Bolsas para Pós Graduação em Gestão Pública Municipal

Processo Seletivo Emergencial Saúde 

   realização de inscrições no mês de dezembro de 2020.

TAP - Teste de Aptidão Profissional CBMGO 

   comemoração ao Dia do Servidor.

CHOA - Curso de Habilitação de Oficiais de Administração –

   Corpo de Bombeiros Militar. Publicação do Edital e

Seleção de servidor para participar da Live do Servidor em

   Vice Governadoria 
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PRODUÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE GOVERNO

SEMANA do 
SERVIDOR
Do dia 26 ao dia 29 de outubro a Escola 
também participou da programação da 
Semana do Servidor Público com 
conteúdos atuais e focados na rotina de 
trabalho dos servidores. A programação 
foi toda online com lives no Instagram da 
@escoladegovernogo com temas atuais, 
oficinas, aleḿ de um Semear Online 
exclusivo e realizado no Dia do Servidor.

Inscrições:
06 a 14/10
Acesse o edital:

escoladegoverno.go.gov.br

Quer
protagonizar

uma live?

SERVIDOR
GENTE QUE SERVE GENTE

SEMANADO
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