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1) Apresentação 
O Plano de Capacitação é um instrumento da Gestão Educacional que pretende apresentar as 

ações educacionais que auxiliarão o alcance dos objetivos institucionais do TCMGO. 

A Escola de Contas do TCMGO tem o objetivo de realizar ações educacionais para os membros 

e servidores do TCMGO, servidores públicos dos municípios do Estado de Goiás, participantes 

da sociedade civil organizada e sociedade de forma geral. 

A Escola de Contas fundamenta a apresentação deste Plano de Capacitação considerando as 

competências descritas na Lei 16.465 de 05/01/09, o Projeto Político Pedagógico disposto na 

Resolução nº 080/2011 e a Resolução Administrativa nº 085/2017, que dispõe sobre o 

desenvolvimento de ações educacionais.  

O Plano de Capacitação estrutura-se após identificar as competências técnicas e 

comportamentais gerais a serem desenvolvidas pelos servidores e membros do TCMGO. O Plano 

de Capacitação para Jurisdicionados inclui alguns programas de caráter permanente como 

Encontros Técnicos Regionais e TCM & Legislativo Municipal, além de alguns projetos, frutos de 

parcerias firmadas desde 2016, como a Capacitação de Conselhos de Políticas Públicas e a 

Formação de Controladores Internos. 

2) Objetivos 
O Plano de Capacitação previsto para o ano de 2018 objetiva: 

1. Definir os Programas de Capacitação que serão realizadas no ano de 2018; 

2. Alcançar as metas físicas e financeiras estabelecidas no PPA do TCMGO; 

3. Auxiliar o cumprimento dos objetivos estratégicos do órgão. 

3) Público-Alvo 
 1. Membros do órgão: Conselheiros, Procuradores de Contas e Conselheiros-Substitutos; 

 2. Servidores do TCMGO: Efetivos, Comissionados, Estagiários e Pró-Jovens; 

 3. Agentes Políticos (Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores), Gestores Municipais e Servidores 

Públicos Municipais;  

4. Controladores Sociais (Saúde, Educação, Assistência Social e Criança e Adolescente). 

4) Metas e Resultados Esperados  
 Cumprir 70% de execução de cada programa de capacitação; 

 Cumprir as metas físicas e financeiras estabelecidas no PPA 2016-2019, Lei nº19.224, 13 de 

janeiro de 2016, com a Ação 2025 – Treinamento e Aperfeiçoamento de Servidores do TCM e 

Jurisdicionados. 

5) Classificação das Ações Educacionais 
As ações de capacitação planejadas para o ano de 2018 classificam-se em: 
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1. Ações educacionais que objetivam desenvolver o profissional para o exercício de suas 

atribuições, e sendo assim, com foco nas lacunas de competências técnicas e comportamentais. 

Essas ações são focadas para os procedimentos de trabalho e relacionamento interpessoal, 

sendo realizadas através de cursos e oficinas. 

2. Cursos promovidos por outros Agentes Educacionais: 

Esses cursos são oferecidos por outros agentes educacionais a exemplo, Instituto Rui Barbosa, 

Escolas de Contas de Tribunais de Contas, Instituto de Direito Administrativo de Goiás, dentre 

outros. Para esses cursos faz-se necessário a autorização da Presidência e conhecimento da 

escola do pedido para registros no sistema de gestão educacional da ação realizada. Em sua 

maioria, são ações realizadas fora de Goiânia e geram cursos referentes a de diárias e 

deslocamento. 

6) Local e Realização das Ações Educacionais 
As ações educacionais são organizadas pela Escola de Contas sendo classificados da seguinte 

forma: 

1. Cursos promovidos pela Escola de Contas: 

Esses cursos são planejados e realizados pela Escola podendo ser realizado no ambiente do 

TCMGO ou em local externo; 

2. Cursos promovidos por outros Agentes Educacionais: 

Esses cursos são oferecidos por outros agentes educacionais a exemplo, Instituto Rui Barbosa, 

Escolas de Contas de Tribunais de Contas, Instituto de Direito Administrativo de Goiás, dentre 

outros. 

Para esses cursos faz-se necessário a autorização da Presidência e conhecimento da escola do 

pedido para registros no sistema de gestão educacional da ação realizada. Em sua maioria, são 

ações realizadas fora de Goiânia e geram cursos referentes a de diárias e deslocamento. 

7) Vigência do Plano de Capacitação 
O Plano de Capacitação terá vigência de um ano letivo seguindo o calendário oficial de atividades 

anuais do TCMGO. 

8) Planejamento e Acompanhamento dos Resultados 
A Escola de Contas é responsável pela elaboração do Plano de Capacitação que será submetida 

ao Conselho Didático-Pedagógico e, após, submetido a Presidência para apresentação em 

Plenário. 

Os resultados serão acompanhados e aferidos mensalmente, apresentados no relatório mensal 

da escola. 
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9) Programas Educacionais 
 

 Formação Inicial e Continuada de Servidores 

Linha de atuação Conhecimento Mês previsto 

Competência técnica 

Princípios Constitucionais – Bruno 
Belém 

Junho 

Redação Oficial e Argumentativa Agosto 

Media Training Setembro 

Teoria e Matriz de Responsabilidade Outubro 

Redação de Ementas Outubro 

Encontro do Controle Externo Goiano Novembro 

Competência 
comportamental 

Formação de Líderes (Vinícius Nejaim) Maio 

Planejamento e organização no 
ambiente de trabalho 

Junho 

Desenvolvimento de Competências 
Humanas 

Agosto 

 

 Programa de Aperfeiçoamento da Gestão Pública 

Conhecimento Mês previsto 

Encontros Técnicos Regionais  Maio – junho 

Formação em Controle Interno Março – novembro 

Capacitação Técnica em Gestão dos Fundos Previdenciários 
(Projeto Piloto) 

Agosto - Novembro 

 
 Programa de Ampliação da Atuação do Controle Social 

Conhecimento Mês previsto 

TCM Portas Abertas Maio, Setembro 

Capacitação de Conselhos de Políticas Públicas Maio 

 


