IFSUL - PROGRAMA ENAP EM REDE
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense –
IFSul – informa da oferta dos cursos de capacitação, do Programa ENAP em Rede, que
serão ministrados pelo IFSul, conforme cronograma disponível no Anexo I.
De acordo com o Programa, cada turma será formada, prioritariamente, por
servidores públicos federais, podendo ser incluídos servidores públicos estaduais ou
municipais e poderá conter no mínimo 15 e no máximo 30 participantes. A composição,
em relação ao total de alunos por turma, ocorrerá da seguinte forma:
- Até um terço para servidores do próprio Instituto;
- Mínimo de dois terços para servidores federais; e
- Até um terço para servidores estaduais e municipais.
No processo de seleção, os servidores públicos federais, devidamente
cadastrados e pré-inscritos, serão matriculados com preferência aos demais.
A seleção e a matrícula dos participantes obedecerão aos seguintes critérios,
respectivamente:
1) Ordem de inscrição no curso, garantindo o atendimento à cota de servidores
públicos federais;
2) Área de atuação, cargo e atividades exercidas pelo participante, tendo em vista o
público do curso;
3) Seleção somente de participantes pré-inscritos no sítio da ENAP.
Os servidores interessados deverão estar cadastrados no portal da ENAP,
devendo, ainda, realizar a inscrição na respectiva turma, a ser ministrada pelo IFSul, de
acordo com a disponibilidade no referido portal.
Os procedimentos para cadastramento no site da ENAP estão descritos a seguir:
1) Acesse a página www.enap.gov.br e clique no link “ACESSO”;
2) Se ainda não possui uma conta cadastrada, clique em “crie uma”, leia com
atenção as informações da página e siga as orientações que aparecerão na tela.
Caso já esteja cadastrado, informe “Usuário” e “Senha”, para obter acesso ao
conteúdo restrito. Ao efetuar o login, aparecerá o “MENU DO USUÁRIO”, que
permite visualizar seus dados cadastrais e o histórico dos cursos realizados junto
à ENAP;
3) No menu principal, lado esquerdo da página, selecione “Programa ENAP em
Rede” e clique no link “Calendário de Eventos”. O calendário apresenta
informações detalhadas sobre os cursos e as orientações para realizar sua
inscrição.
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ANEXO I - CRONOGRAMA DOS CURSOS
Carga
Horária

Cursos
Gestão orçamentária e financeira.

35h

Gestão e Fiscalização de Contratos
Administrativos.

21h

Elaboração de Termos de Referência e
Projetos Básicos para contratação de
bens e serviços no Setor Público.

14h

Elaboração
de
indicadores
Desempenho Institucional.

35h

de

Período

Local

21/09/2015
a
25/09/2015
19/10/2015
a
21/10/2015
06/10/2015
a
07/10/2015

IFSul Venâncio Aires

09/11/2015
a
13/11/2015

IFSul Pelotas

IFSul Pelotas
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