
EIXO OBJETIVO TEMAS
CARGA HORÁRIA (h) 

PREVISTA
PÚBLICO-ALVO

CLASSIFICAÇÃO 
DO CURSO

META 2019

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
Aperfeiçoar competências técnicas e comportamentais no 
atendimento ao público interno e externo.

Atendimento Presencial. Atendimento por telefone. Fluxo de 
informações. Humanização no atendimento. Regras de conduta. 
Fases do atendimento. Legislação específica sobre o tema.  

75
Servidores  do IAMSPE que 
atendam público externo e 

interno
SUPERIOR

COMUNICAÇÃO
Aprimorar a comunicação possibilitando o alinhamento das 
atividades executadas com o objetivo organizacional. 

Comunicação assertiva. Feedback.  A importância da comunicação 
a favor dos relacionamentos e dos resultados. Transparência e 
Ética na comunicação. Comunicação com o público idoso. 
Comunicação Institucional.

75 Servidores  do  IAMSPE SUPERIOR

GESTÃO E LIDERANÇA 
Aprimorar as habilidades e competências dos líderes 
auxiliando-os no gerenciamento de pessoas e processos.  

Gestão de pessoas. Tomada de decisão e alcance de metas. 
Inteligência emocional. Mediação de conflitos. Resiliência. 
Mudança e Cultura Organizacional. Feedback. Liderança inclusiva. 
Ferramentas de gestão.

75
Lideranças de todos os 

níveis hierárquicos
SUPERIOR

HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE
Sensibilizar os servidores para a importância da 
humanização e acolhimento.

Trabalhar humanização e acolhimento na área da saúde. Política 
Nacional de Humanização (PNH). Direitos humanos e saúde. Ética 
no exercício profissional de saúde. 

20 Servidores  do  IAMSPE SUPERIOR

INCLUSÃO E DIVERSIDADE
Despertar novo olhar sobre a inclusão e diversidade para 
promover uma cultura de respeito às diversidades no 
IAMSPE.

Curso de LIBRAS para multiplicadores. Oficina para 
aprimoramento em LIBRAS. Acessibilidade para todos. Promover a 
integração com igualdade. 

60 Servidores  do  IAMSPE SUPERIOR

INFORMÁTICA
Capacitar os servidores para a utilização das ferramentas 
de internet e aplicativos para escritório usados na 
Instituição.

Aplicativos para escritório, intranet e e-mail institucional. 150 Servidores  do  IAMSPE MÉDIO

LEGISLAÇÃO PÚBLICA Apresentar as principais leis que regem o serviço público. 
Leis que regem o funcionalismo público estadual. Ética no serviço 
público. Direitos e deveres. O papel do servidor público.

10 Servidores  do  IAMSPE SUPERIOR

LICITAÇÃO PÚBLICA
Informar sobre as peculiaridades da Lei Federal nº 
8.666/93, visando à eficiência e eficácia em 
compras/serviços e em contratos públicos. 

Elaboração de termo de referência. Projeto Básico. Gerenciamento 
e Fiscalização de contratos. Siafisico. BEC. Pregão. Pronto 
Pagamento. Atas do Estado. Elaboração de Parecer Técnico. 
Registro de Preço.

15

Servidores  do IAMSPE que 
atuam na área de compras, 
licitações, fiscais e gestão 

de contratos

SUPERIOR

PORTUGUÊS 
INSTRUMENTAL

Capacitar para a utilização das normas de redação de 
documentos oficiais e da norma culta no ambiente 
profissional.

Pontos fundamentais de gramática, ortografia e produção textual. 
Redação de documentos oficiais.

30 Servidores  do  IAMSPE SUPERIOR

RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL

Contribuir para o desenvolvimento de atitudes saudáveis 
para melhorar as relações no ambiente de trabalho.

Motivação no contexto organizacional. Trabalho em Equipe. Como 
evitar conflitos. Postura Profissional. Administração de Tempo. 
Ferramentas de coaching. Inteligência emocional. Resiliência.

75 Servidores  do  IAMSPE SUPERIOR

ROTINAS ADMINISTRATIVAS
Orientar os servidores na padronização das rotinas 
administrativas.

Gestão documental. Planejamento, controle e organização.  
Desenvolvimento de projetos. 

30
Servidores  do IAMSPE 

conforme especificidade de 
cada área

MÉDIO

OBS: Os cursos serão oferecidos por meio de parcerias com as demais áreas de treinamento

Anexo I

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO E PESQUISA - CEDEP

CENTRO DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR DO  IAMSPE 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2019

Aumento de 10% 
nas  horas de 

treinamento em 
relação à 2018


