
Fundação João Pinheiro recebe inscrições
para cursos de capacitação em sete áreas do
conhecimento
Seg 04 setembro

Estão abertas as inscrições para os cursos de capacitação da Fundação João Pinheiro
programados para os meses de outubro e novembro.

Ao todo, serão ministrados cursos em sete áreas do conhecimento: Estatística no Serviço Público;
Produção de Textos e Redação Oficial ; Elaboração e Gerenciamento de Projetos; Gestão de
Convênios; Análise de Indicadores; Sistema de Registro de Preços; e Excel Avançado no Setor
Público.

As aulas acontecem no campus Brasil da FJP (Av. Brasil 674, Santa Efigênia), em dias sequenciais
ou alternados, sempre das 8h30 às 12h30.

Para efetuar a matrícula, o interessado deve preencher a ficha de inscrição disponível na página da
Escola de Governo da FJP e encaminhar o comprovante de pagamento para o endereço
cursos.abertos@fjp.mg.gov.br.

Com inscrições até 11 de setembro e 24 horas/aula, a capacitação em Estatística no Serviço
Público apresenta conteúdo sobre dados estatísticos, distribuição de frequências, medidas de
posição e medidas de dispersão.

O curso abrange, ainda, experimentos, espaço amostral e eventos, amostragem, probabilidade de
ocorrência de um evento e análise de risco na avaliação de projetos.

Já os cursos de Produção de Textos e Redação Oficial (28 horas/aula) e de Elaboração e
Gerenciamento de Projetos (32 horas/aula) recebem inscrições até dia 18 de setembro. O primeiro
abrange a composição e técnicas de estruturação de textos descritivos e dissertativos, além das
características da redação oficial.

O segundo aborda a elaboração de projetos, modelos, ferramentas, estrutura do documento e os
fundamentos em gerenciamento de projetos. A capacitação também abrange o conceito de
estratégia, competências e contexto de gerenciamento e os processos de iniciação, planejamento,
execução, monitoramento e controle e de encerramento.

Para os cursos de Gestão de Convênios (28 horas/aula) e de Análise de Indicadores (20
horas/aula), o prazo para inscrições vai até 9 de outubro. A capacitação em Gestão de Convênios
apresenta conceitos básicos, evolução histórica e cenários, sistemas e legislações estadual e
federal, e monitoramento, gestão e prestação de contas, entre outros temas.

Já o curso de Análise de Indicadores trata dos procedimentos básicos de análise estatística para a
compreensão de indicadores socioeconômicos, indicadores sociais, diagnósticos
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socioeconômicos, principais pesquisas e fontes de dados, censos demográficos, pesquisas
amostrais e indicadores produzidos na FJP.

Fechando a programação do 2º semestre de 2017, as capacitações programadas para o mês de
novembro têm prazo de inscrições até 18 de outubro: o curso Sistema de Registro de Preços (20
horas/aula) apresenta conceitos, vantagens e desvantagens do Sistema de Registro de Preços,
princípios, legislação, identificação, responsabilidades, competências e a avaliação do registro de
preços sob as óticas da eficiência e da qualidade.

A capacitação em Excel Avançado no Setor Público  (20 horas/aula) aborda exemplos e exercícios
a partir de dados extraídos dos sistemas do Governo, incluindo recursos de formatação e
impressão, classificação de dados, filtros de informações, proteção de arquivos e de células,
ferramentas de tratamento de dados e a importação de dados e macros, entre outros temas.

Excelência

Referência nacional em ensino e pesquisa, a Fundação João Pinheiro realiza regularmente cursos
de curta duração voltados para profissionais dos setores público e privado, com os objetivos de
fornecer qualificação para o mercado de trabalho e colaborar para a melhoria contínua do
desempenho servidores das diferentes esferas de governo.

 

Programação

Inscrições até 11 de setembro:

Estatística no Serviço Público [24 horas/aula]

Aulas: 25, 26, 27 e 28 de setembro, 2 e 3 de outubro | 2017

Horário: 8h30 às 12h30

Investimento: R$ 442,81

Pré-requisito: conhecimento básico de matemática e noções de informática

 

Inscrições até 18 de setembro:

Produção de Textos e Redação Oficial [28 horas/aula]

Aulas: 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 de outubro | 2017

Horário: 8h30 às 12h30

Investimento: R$ 511,81

 



Elaboração e Gerenciamento de Projetos [32 horas/aula]

Aulas: 2, 4, 5, 6, 9, 11, 16 e 18 de outubro | 2017

Horário: 8h30 às 12h30

Investimento: R$ 580,81

 

Inscrições até 9 de outubro:

Gestão de Convênios

Aulas: 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31 de outubro | 2017

Horário: 8h30 às 12h30

Investimento: R$ 511,81

 

Análise de Indicadores

Aulas: 23, 24, 25, 26 e 27 de outubro | 2017

Horário: 8h30 às 12h30

Investimento: R$ 373,81

 

Inscrições até 18 de outubro:

Sistema de Registro de Preços

Aulas: 6, 7, 8, 9 e 10 de novembro | 2017

Horário: 8h30 às 12h30

Investimento: R$ 373,81

Pré-requisito: conhecimento básico de licitações

 

Excel Avançado no Setor Público

Aulas: 6, 7, 8, 9, 10 e 13 de novembro | 2017

Horário: 8h30 às 12h30



Investimento: R$ 442,81

Pré-requisito: conhecimento básico de MS Excel

 

Inscrições: http://eg.fjp.mg.gov.br/index.php/inscricoes

Informações: (31) 3238-1306 / 3238-1307 / 3238-1308
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