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1. APRESENTAÇÃO  

O Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) é um dos instrumentos norteadores da Política 

Nacional de Desenvolvimento de Pessoal - PNDP, em observância ao disposto no Decreto n° 9.991, de 28 de 

agosto de 2019, alterado pelo Decreto nº 10.506, de 02 de outubro de 2020, bem como à Instrução Normativa 

SGP-ENAP/SEDGG/ME nº 21, de 1º de fevereiro de 2021. 

O PDP é realizado a partir do levantamento e planejamento das necessidades de desenvolvimento dos 

servidores das unidades do Ministério, visando preencher as lacunas de competências identificadas para 

atingir o objetivo estratégico do órgão. 

Na execução do PDP, a Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP contará com a participação dos Agentes 

de Desenvolvimento, com as unidades de gestão de pessoas e com os dirigentes das unidades, no sentido 

de promover o acompanhamento e a divulgação das ações, de forma a garantir a inscrição dos servidores nas 

ações de desenvolvimento. 

O planejamento é um processo de melhoria contínua, por isso este Plano será revisado e atualizado 

frequentemente durante sua execução, no intuito de alcançar os objetivos pretendidos. 

 
 

2. OBJETIVO  

Este Instrumento tem como objetivo apresentar o rol de necessidades de desenvolvimento das 

unidades do Ministério da Economia, o qual servirá de norteador das ações de desenvolvimento no exercício 

de 2022, visando à promoção do desenvolvimento dos servidores nas competências necessárias ao alcance 

da excelência em seu âmbito de atuação, observados os princípios da economicidade e eficiência. 

 
 

3. PÚBLICO-ALVO  

Servidores do Ministério da Economia em efetivo exercício nas unidades deste órgão, nas diversas 

Unidades da Federação, alcançando a organização como um todo. 

Ressalta-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN), a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) 

dispõem de recursos próprios para capacitação e, consequentemente, são responsáveis pelo planejamento, 

execução da capacitação e desenvolvimento da sua força de trabalho. 

Em observância ao disposto no Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, estão incluídos no 

quantitativo de servidores a serem abrangidos por este Instrumento, aqueles pertencentes ao quadro 

permanente de pessoal, bem como os ocupantes de cargos em comissão, requisitados e com exercício 

descentralizado. 

 
 

4. METODOLOGIA APLICADA  

Em observância ao que dispõe Instrução Normativa SGP-ENAP/SEDGG/ME nº 21, de 1º de fevereiro 

de 2021, o PDP-2022 foi elaborado de forma participativa a partir do levantamento de necessidades de 

desenvolvimento, efetuada por meio do preenchimento da planilha “Tabela de Preenchimento PDP 2022”, a 

qual foi encaminhada às Unidades deste Ministério via processo SEI. 

De uma forma geral, foram preenchidas as seguintes informações: 
 

I - de caráter obrigatório: 

a) a necessidade de desenvolvimento; 

b) os dados atualizados que auxiliam no embasamento das necessidades de desenvolvimento; 
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c) a área temática e subárea temática da necessidade de desenvolvimento; 

d) a competência associada da necessidade de desenvolvimento; 

e) a competência de liderança relacionada à necessidade em caso de desenvolvimento de 
capacidades de direção, chefia, coordenação e supervisão; 

f) a transversalidade ou não da necessidade de desenvolvimento; 

g) o público-alvo da necessidade de desenvolvimento; 

h) a(s) unidade(s) onde atuam os servidores que compõem o público-alvo previsto; 

i) a(s) unidade(s) da federação onde estão lotados os servidores que compõem o público-alvo previsto; 

j) a quantidade prevista de servidores que terão suas necessidades desenvolvidas para cada ação de 
desenvolvimento descrita, por unidade da federação; 

k) se a ação de desenvolvimento tem relação com algum Sistema Estruturador do Poder Executivo 
Federal; 

l) o custo total estimado da ação de desenvolvimento; e 

m) se a necessidade da ação de desenvolvimento pode ser atendida por escola de governo ou unidade 
equivalente do órgão ou entidade do servidor; 

II - de caráter facultativo: 

a) o tipo de aprendizagem e sua especificação; 

b) a modalidade da ação de desenvolvimento; 

c) o título da ação de desenvolvimento, se já houver previsão; 

d) a carga horária total estimada da ação de desenvolvimento; 

e) o ano previsto para o término da ação de desenvolvimento; 
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Para o preenchimento da planilha, foram utilizadas tabelas auxiliares, constantes dos Anexos I a V deste Plano, 

contendo as opções de preenchimento relacionadas a temáticas, competências, sistemas estruturadores, tipos 

de aprendizagens e modalidades de ensino. 

Após o recebimento das informações, foi efetuada a consolidação e a inclusão no Portal SIPEC 

(https://portalsipec.servidor.gov.br/). 

As unidades que possuem recursos próprios efetuaram o lançamento de suas necessidades diretamente 

no Portal SIPEC. 

Após a consolidação, o PDP foi enviado para aprovação da Secretária de Gestão Corporativa da 

Secretaria-Executiva, diretamente no Portal SIPEC, contendo as necessidades de desenvolvimento 

constantes do Anexo VI. 

 
 

5. TIPOS DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO  

As ações de desenvolvimento constantes deste PDP foram divididas em: 

• Transversais - as ações comuns a servidores em exercício em diversos órgãos ou entidades no âmbito 

do SIPEC; e 

• Não transversais - ações de competência específica deste Ministério. 

As ações transversais serão enviadas pelo órgão central do SIPEC à ENAP para, em conjunto com as 

demais Escolas de Governo, elaborar o cronograma das ações de desenvolvimento que serão atendidas no 

decorrer do ano de execução do PDP. 

 
 

6. EXECUÇÃO DO PLANO  

As ações previstas neste Plano serão executas visando a otimização dos recursos públicos destinados 

ao desenvolvimento de servidores, observados os princípios da economicidade e eficiência. 

As ações de desenvolvimento não transversais constantes deste Plano serão executadas, 

preferencialmente, pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e outras Escolas de Governo. 

Contudo, na impossibilidade de atendimento das ações transversais pela ENAP, ou pelas Escolas de 

Governo do Poder Executivo federal, o órgão poderá contratar as ações por meio de processo administrativo 

com a justificativa da despesa e comprovação da impossibilidade. 

No que concerne às ações de desenvolvimento não transversais, estas poderão ser contratadas 

mediante abertura de processo administrativo com a justificativa da necessidade da despesa, observadas as 

diretrizes do Decreto nº 9.991, de 2019, as orientações contidas na manifestação técnica do órgão central do 

SIPEC, bem como na legislação vigente. 

Os cursos não previstos no PPD-ME-2022 poderão ser, excepcionalmente, autorizados pela Diretoria 

de Gestão de Pessoas, observada a existência de recursos para o custeio. 
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7. RECURSOS FINANCEIROS  

O PDP será executado com recursos provenientes das Ações 2000 e 4572 - Capacitação de Servidores 

Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação. 

 
 

8. PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO  

A solicitação para participação de servidor em eventos externos será feita mediante o preenchimento 

do Projeto Técnico de Evento e do Termo de Responsabilidade, no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), 

bem como da documentação de que trata o art. 25 da IN 05/2017, os quais deverão ser devidamente 

preenchidos e assinados, inclusive pela chefia imediata e dirigente da Unidade de lotação do servidor. 

A participação em ação de desenvolvimento que implicar em despesa com diárias e passagens 

somente poderá ser realizada se o custo total da ação for inferior ao custo da participação em evento similar 

na própria localidade de exercício do interessado, podendo ser aprovada pela Diretoria de Gestão de Pessoas, 

mediante justificativa e aprovação da autoridade competente, ocupante de cargo de Natureza Especial. 

 
 

9. MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO  

O monitoramento da execução das ações de desenvolvimento previstas neste Plano, no âmbito das 

Unidades Descentralizadas, será realizado trimestralmente, por meio do Relatório de Execução elaborado 

pelas Unidades, a ser encaminhado à CGDEP, no qual conste as ações concluídas no trimestre, inclusive 

aquelas que não implicaram em ônus para sua execução. 

O monitoramento propicia avaliação contínua do cumprimento do que foi planejado e estabelecido 

neste Instrumento, bem como a detecção de possíveis distorções, as quais devem ser corrigidas ao longo da 

vigência do Plano. 

 
 

10. AVALIAÇÃO  

A avaliação é um instrumento essencial para o aprimoramento das ações de desenvolvimento, 

funcionando como balizador do planejamento e evidenciando os resultados referentes à aplicação das 

competências adquiridas em ações de desenvolvimento para melhoria dos processos de trabalho. 

O processo de avaliação deve ser constante, abrangendo a participação do servidor no evento, a 

verificação da aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes, bem como a aplicabilidade do conteúdo do 

curso nos processos de trabalho. 

I - Avaliação de Reação: realizada ao final do evento e caracteriza-se pela mensuração do grau de 

satisfação dos participantes quanto à ação de capacitação 

II - Avaliação de Efetividade/Impacto/Resultado: deverá ser aplicada até 3 (três) meses após o final 

do curso e consiste na verificação dos efeitos gerados no ambiente e processos de trabalho, relativos à 

aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no evento. 

 
 

11. METAS E RESULTADOS ESPERADOS  

• Promoção da melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão; 

• Racionalização e efetividade dos recursos orçamentários destinados ao desenvolvimento de 

servidores; 

• Maior comprometimento dos servidores com as metas e necessidades institucionais; 

• Elevação dos níveis de qualidade e eficiência dos serviços prestados ao cidadão; 

• Aumento da produtividade. 
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12. REFERÊNCIAS  

Decreto nº 9.991/2019 - Institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da Administração 

Pública Direta, Autárquica e Fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei 8.112, de 11/12/1990. 

Instrução Normativa SGP-ENAP/SEDGG/ME nº 21/2021 - Dispõe sobre os critérios e procedimentos 

específicos para a implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, de que trata o 

Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, pelos órgãos integrantes do Sistema de Pessoal Civil da 

Administração Federal - SIPEC. 

Portaria SGC nº 345/2019 - Dispõe sobre a Política de Desenvolvimento e Capacitação de Pessoas no 

âmbito da Secretaria de Gestão Corporativa da Secretaria Executiva do Ministério da Economia e dá outras 

providências. 
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ANEXO I - Temáticas e Subtemáticas 

 

 
TEMÁTICAS (MACROS) SUBTEMÁTICAS (MICROS) 

Matemática Álgebra 

Análise 

Geometria e Topologia 

Matemática Aplicada 

Probabilidade e Estatística Probabilidade 

Estatística 

Probabilidade e Estatística Aplicadas 

Ciência da Computação Teoria da Computação 

Matemática da Computação 

Metodologia e Técnicas da Computação 

Sistemas de Computação 

Astronomia Astronomia de Posição e Mecânica Celeste 

Astrofísica Estelar 

Astrofísica do Meio Interestelar 

Astrofísica Extragaláctica 

Astrofísica do Sistema Solar 

Instrumentação Astronômica 

Física Física Geral 

Áreas Clássicas de Fenomenologia e suas Aplicações 

Física das Partículas Elementares e Campos 

Física Nuclear 

Física Atômica e Molecular 

Física dos Fluidos, Física de Plasmas e Descargas 
Elétricas 

Física da Matéria Condensada 

Química Química Orgânica 

Química Inorgânica 

Fisico-Química 

Química Analítica 

GeoCiências Geologia 

Geofísica 

Meteorologia 

Geodesia 

Geografia Física 

Oceanografia Oceanografia Biológica 

Oceanografia Física 

Oceanografia Química 

Oceanografia Geológica 

Biologia Geral Biologia Geral 
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Genética Genética Quantitativa 

Genética Molecular e de Microorganismos 

Genética Vegetal 

Genética Animal 

Genética Humana e Médica 

Mutagênese 

Botânica Paleobotânica 

Morfologia Vegetal 

Fisiologia Vegetal 

Taxonomia Vegetal 

Fitogeografia 

Botânica Aplicada 

Zoologia Paleozoologia 

Morfologia dos Grupos Recentes 

Fisiologia dos Grupos Recentes 

Comportamento Animal 

Taxonomia dos Grupos Recentes 

Zoologia Aplicada 

Ecologia Ecologia Teórica 

Ecologia de Ecossistemas 

Ecologia Aplicada 

Morfologia Citologia e Biologia Celular 

Embriologia 

Histologia 

Anatomia 

Fisiologia Fisiologia Geral 

Fisiologia de Órgaos e Sistemas 

Fisiologia do Esforço 

Fisiologia Comparada 

Bioquímica Química de Macromoléculas 

Bioquímica dos Microorganismos 

Metabolismo e Bioenergética 

Biologia Molecular 

Enzimologia 

Biofísica Biofísica Molecular 

Biofísica Celular 

Biofísica de Processos e Sistemas 

Radiologia e Fotobiologia 

Farmacologia Farmacologia Geral 

Farmacologia Autonômica 

Neuropsicofarmacologia 

Farmacologia Cardiorenal 

Farmacologia Bioquímica e Molecular 

Etnofarmacologia 

Toxicologia 

Farmacologia Clínica 
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Imunologia Imunoquímica 

Imunologia Celular 

Imunogenética 

Imunologia Aplicada 

Microbiologia Biologia e Fisiologia dos Microorganismos 

Microbiologia Aplicada 

Parasitologia Protozoologia de Parasitos 

Helmintologia de Parasitos 

Entomologia e Malacologia de Parasitos e Vetores 

Engenharia Civil Construção Civil 

Estruturas 

Geotécnica 

Engenharia Hidráulica 

Infra-Estrutura de Transportes 

Engenharia de Minas Pesquisa Mineral 

Lavra 

Tratamento de Minérios 

Engenharia de Materiais e Metalúrgica Instalações e Equipamentos Metalúrgicos 

Metalurgia Extrativa 

Metalurgia de Transformação 

Metalurgia Fisica 

Materiais não Metálicos 

Engenharia Elétrica Materiais Elétricos 

Medidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas; 
Instrumentação 

Circuitos Elétricos, Magnéticos e Eletrônicos 

Sistemas Elétricos de Potência 

Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos 

Telecomunicações 

Engenharia Mecânica Fenômenos de Transporte 

Engenharia Térmica 

Mecânica dos Sólidos 

Projetos de Máquinas 

Processos de Fabricação 

Engenharia Química Processos Industriais de Engenharia Química 

Operações Industriais e Equipamentos para 
Engenharia Química 

Tecnologia Química 

Engenharia Sanitária Recursos Hídricos 

Tratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias 

Saneamento Básico 

Saneamento Ambiental 

Engenharia de Produção Gerência de Produção 

Pesquisa Operacional 

Engenharia do Produto 

Engenharia Econômica 
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Engenharia Nuclear Aplicações de Radioisotopos 

Fusão Controlada 

Combustível Nuclear 

Tecnologia dos Reatores 

Engenharia de Transportes Planejamento de Transportes 

Veículos e Equipamentos de Controle 

Operações de Transportes 

Engenharia Naval e Oceânica Hidrodinâmica de Navios e Sistemas Oceânicos 

Estruturas Navais e Oceânicas 

Máquinas Marítimas 

Projeto de Navios e de Sistemas Oceânicos 

Tecnologia de Construção Naval e de Sistemas 
Oceânicas 

Engenharia Aeroespacial Aerodinâmica 

Dinâmica de Vôo 

Estruturas Aeroespaciais 

Materiais e Processos para Engenharia Aeronáutica e 
Aeroespacial 

Propulsão Aeroespacial 

Sistemas Aeroespaciais 

Engenharia Biomédica Bioengenharia 

Engenharia Médica 

Medicina Clínica Médica 

Cirurgia 

Saúde Materno-Infantil 

Psiquiatria 

Anatomia Patológica e Patologia Clínica 

Radiologia Médica 

Medicina Legal e Deontologia 

Odontologia Clínica Odontológica 

Cirurgia Buco-Maxilo-Facial 

Ortodontia 

Odontopediatria 

Periodontia 

Endodontia 

Radiologia Odontológica 

Odontologia Social e Preventiva 

Materiais Odontológicos 

Farmácia Farmacotecnia 

Farmacognosia 

Análise Toxicológica 

Análise e Controle e Medicamentos 

Bromatologia 

Nutrição Bioquímica da Nutrição 

Dietética 

Análise Nutricional de População 

Desnutrição e Desenvolvimento Fisiológico 
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Saúde Coletiva Epidemiologia 

Saúde Publica 

Medicina Preventiva 

Fonoaudiologia Fonoaudiologia 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

Educação Física Educação Física 

Agronomia Ciência do Solo 

Fitossanidade 

Fitotecnia 

Floricultura, Parques e Jardins 

Agrometeorologia 

Extensão Rural 

Recursos Florestais e Engenharia Florestal Silvicultura 

Manejo Florestal 

Técnicas e Operações Florestais 

Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais 

Conservação da Natureza 

Energia de Biomassa Florestal 

Engenharia Agrícola Máquinas e Implementos Agrícolas 

Engenharia de Água e Solo 

Engenharia de Processamento de Produtos Agrícolas 

Construções Rurais e Ambiência 

Energização Rural 

Zootecnia Ecologia dos Animais Domésticos e Etologia 

Genética e Melhoramento dos Animais Domésticos 

Nutrição e Alimentação Animal 

Pastagem e Forragicultura 

Produção Animal 

Medicina Veterinária Clínica e Cirurgia Animal 

Medicina Veterinária Preventiva 

Patologia Animal 

Reprodução Animal 

Inspeção de Produtos de Origem Animal 

Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca Recursos Pesqueiros Marinhos 

Recursos Pesqueiros de Águas Interiores 

Aquicultura 

Engenharia de Pesca 

Ciência e Tecnologia de Alimentos Ciência de Alimentos 

Tecnologia de Alimentos 

Engenharia de Alimentos 

Direito Teoria do Direito 

Direito Público 

Direito Privado 

Direitos Especiais 
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Administração Administração de Empresas 

Administração de Setores Específicos 

Ciências Contábeis 

Administração Pública Teoria da Administração Pública 

Administração Pública do Brasil 

Administração Pública da Europa 

Administração Pública da América Latina 

Administração Pública da América do Norte 

Administração Pública da Ásia e Oceania 

Administração Pública da África 

Administração Federal 

Administração Municipal 

Administração Regional 

Administração Estadual 

Desburocratização 

Reforma Administrativa 

Governo Eletrônico / Digital 

Inovação na Gestão Pública 

Modernização Administrativa 

Tecnologia da Informação 

Atendimento ao Público 

Satisfação do Usuário 

Código de Conduta 

Corrupção Administrativa 

Ética no Setor Público 

Fiscalização da Moralidade Pública 

Avaliação de Desempenho (Setor Público) 

Consórcio Público 

Contrato de gestão 

Controle de Gestão 

Indicador de Desempenho (Setor Público) 

Produtividade 

Auditoria 

Accountability (Prestação Pública de Contas) 

Controle Social 

Ouvidoria 

Concessão de Serviços Públicos 

Parcerias no Setor Público 

Parcerias Público-Privadas 

Técnicas Gerenciais no Setor Público 

Alta Administração Pública 

Gestor Público 

Liderança 

Função Pública 

Gestão de Pessoas no Setor Público 

Relações de Trabalho no Setor Público 

Capacitação Profissional no Setor Público 

Compras Governamentais 
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 Terceirização 

Empresa Pública 

Regulação – Agência Reguladora 

Cooperação Internacional 

Terceiro Setor – ONG’s – OSCIP 

Políticas Públicas e Uso de Evidências 

Governança e Gestão de Riscos 

Previdência 

Economia Teoria Econômica 

Métodos Quantitativos em Economia 

Economia Monetária e Fiscal 

Crescimento, Flutuações e Planejamento Econômico 

Economia Internacional 

Economia dos Recursos Humanos 

Economia Industrial 

Economia do Bem-Estar Social 

Economia Regional e Urbana 

Economias Agrária e dos Recursos Naturais 

Arquitetura e Urbanismo Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo 

Projeto de Arquitetuta e Urbanismo 

Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo 

Paisagismo 

Planejamento Urbano e Regional Fundamentos do Planejamento Urbano e Regional 

Métodos e Técnicas do Planejamento Urbano e 
Regional 

Serviços Urbanos e Regionais 

Demografia Distribuição Espacial 

Tendência Populacional 

Componentes da Dinâmica Demográfica 

Nupcialidade e Família 

Demografia Histórica 

Política Pública e População 

Fontes de Dados Demográficos 

Ciência da Informação Teoria da Informação 

Biblioteconomia 

Arquivologia 

Museologia Museologia 

Comunicação Teoria da Comunicação 

Jornalismo e Editoração 

Rádio e Televisão 

Relações Públicas e Propaganda 

Comunicação Visual 

Serviço Social Fundamentos do Serviço Social 

Serviço Social Aplicado 

Economia Doméstica Economia Doméstica 
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Desenho Industrial Programação Visual 

Desenho de Produto 

Filosofia História da Filosofia 

Metafísica 

Lógica 

Ética 

Epistemologia 

Filosofia Brasileira 

Sociologia Fundamentos da Sociologia 

Sociologia do Conhecimento 

Sociologia do Desenvolvimento 

Sociologia Urbana 

Sociologia Rural 

Sociologia da Saúde 

Outras Sociologias Específicas 

Antropologia Teoria Antropológica 

Etnologia Indígena 

Antropologia Urbana 

Antropologia Rural 

Antropologia das Populações Afro-Brasileiras 

Arqueologia Teoria e Método em Arqueologia 

Arqueologia Pré-Histórica 

Arqueologia Histórica 

História Teoria e Filosofia da História 

História Antiga e Medieval 

História Moderna e Contemporânea 

História da América 

História do Brasi 

História das Ciências 

Geografia Geografia Humana 

Geografia Regional 

Psicologia Fundamentos e Medidas da Psicologia 

Psicologia Experimental 

Psicologia Fisiológica 

Psicologia Comparativa 

Psicologia Social 

Psicologia Cognitiva 

Psicologia do Desenvolvimento Humano 

Psicologia do Ensino e da Aprendizagem 

Psicologia do Trabalho e Organizacional 

Tratamento e Prevenção Psicológica 

Educação Fundamentos da Educação 

Administração Educacional 

Planejamento e Avaliação Educacional 

Ensino-Aprendizagem 

Currículo 

Orientação e Aconselhamento 

Tópicos Específicos de Educação 
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Ciência Política Teoria Política 

Estado e Governo 

Comportamento Político 

Políticas Públicas 

Política Internacional 

Teologia História da Teologia 

Teologia Moral 

Teologia Sistemática 

Teologia Pastoral 

Linguística Teoria e Análise Linguística 

Fisiologia da Linguagem 

Linguística Histórica 

Sociolinguística e Dialetologia 

Psicolinguística 

Linguística Aplicada 

Letras Língua Portuguesa 

Línguas Estrangeiras Modernas 

Línguas Clássicas 

Línguas Indígenas 

Teoria Literária 

Literatura Brasileira 

Outras Literaturas Vernáculas 

Literaturas Estrangeiras Modernas 

Literaturas Clássicas 

Literatura Comparada 

Artes Fundamentos e Crítica das Artes 

Artes Plásticas 

Música 

Dança 

Teatro 

Ópera 

Fotografia 

Cinema 

Artes do Vídeo 

Educação Artística 

Outras não especificadas Outras não especificadas 
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ANEXO II – Competências 

 

 
GRUPO DE COMPETÊNCIAS COMPETÊNCIA 

Gestão de Resultados Gestão do desenvolvimento de pessoas 

Gestão da qualidade 

Liderança eficaz 

Gerenciamento de recursos 

Planejamento 

Relacionamento com dirigentes 

Resolução de problemas 

Tomada de decisão para gestores 

Gestão de Relacionamentos Comunicação interpessoal 

Gestão da participação cidadã 

Negociação 

Orientação ao cidadão 

Relações institucionais 

Trabalho em equipe 

Gestão de Mudanças Gerenciamento de políticas 

Construção de Redes 

Gerenciamento da mudança 

Gerenciamento digital 

Inovação 

Proatividade 

Trabalho sobre pressão 

Visão estratégica 

Orientação a Resultados Contribuição técnico-profissional 

Comunicação efetiva 

Organização da rotina 

Resolutividade 

Uso de TIC 

Processos de Melhoria Análise de problemas 

Criatividade 

Melhoria contínua de processos 

Tomada de decisão 

Controle emocional 

Outras Competências não especificadas Outras Competências não especificadas 
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SISTEMA ESTRUTURANTE 

Administração financeira 

Comunicação 

Contabilidade 

Controle Interno 

Correição 

Custos 

Documentação e Arquivo 

Ética 

Gestão de pessoas 

Gestão organização e inovação institucional 

Ouvidoria 

Planejamento e orçamento 

Serviços gerais (logística) 

Tecnologia da Informação e comunicação 

Transparência e controle social 

Outra - o tema do desenvolvimento não é atualmente 
coberto por sistema estruturante da administração 
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TIPO DE APRENDIZAGEM SUBTIPO DE APRENDIZAGEM 

EDUCAÇÃO FORMAL EDUCAÇÃO FORMAL/ENSINO FUNDAMENTAL 

EDUCAÇÃO FORMAL/ENSINO PROFISSIONALIZANTE 

EDUCAÇÃO FORMAL/ENSINO SUPERIOR 

EDUCAÇÃO FORMAL/ESPECIALIZAÇÃO 

EDUCAÇÃO FORMAL/MESTRADO 

EDUCAÇÃO FORMAL/DOUTORADO 

EDUCAÇÃO FORMAL/PÓS-DOUTORADO 

EXPERIÊNCIA PRÁTICA EXPERIÊNCIA PRÁTICA/APRENDIZAGEM EM SERVIÇO 

EXPERIÊNCIA PRÁTICA/ESTÁGIO 

EXPERIÊNCIA PRÁTICA/INTERCÂMBIO 

EXPERIÊNCIA PRÁTICA/ESTUDO EM GRUPO 

EVENTO EVENTO/OFICINA 

EVENTO/PALESTRA 

EVENTO/SEMINÁRIO 

EVENTO/CONGRESSO 

EVENTO/WORKSHOP 

EVENTO/OUTROS SIMILARES 

CURSO CURSO 

OUTRO TIPO NÃO ESPECIFICADO OUTRO TIPO NÃO ESPECIFICADO 
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MODALIDADE ESPECIFICAÇÃO 

Distância A ação de desenvolvimento demandada pelo órgão ou 
entidade deve ser ofertada de modo que o público-alvo possa 
realizá-lo à distância, sem a necessidade da presença física. 

Híbrido A ação de desenvolvimento demandada pode ser ofertada com 
atividades tanto presenciais quanto à distância. 

Presencial A ação de desenvolvimento demandada pelo órgão ou 
entidade deve ser oferecida na modalidade presencial. 
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Necessidade
Temática 

(Macro)

Subtemática 

(Micro)
Competência Associada

Necessidade 

Transversal/Nã

o transversal

Sistema Estruturante do Poder 

Executivo Federal

Tipo de 

Aprendizagem

Subtipo 

(especificação) de 

Aprendizagem

Modalidade

Título Previsto da 

Ação de 

Desenvolvimento

Necessidade
Temática 

(Macro)

Subtemática 

(Micro)
Competência Associada

Necessidade 

Transversal/Nã

o transversal

Sistema Estruturante do Poder 

Executivo Federal

Tipo de 

Aprendizagem

Subtipo 

(especificação) de 

Aprendizagem

Modalidade

Título Previsto da 

Ação de 

Desenvolvimento

Preparação, desenvolvimento, atualização 

e aperfeiçoamento para elaboração e 

análise crítica de cálculos judiciais

Matemática -
Trabalho em equipe 

(transversal)
Sim Contabilidade Evento - Distância

Curso de Cálculos 

Judiciais

Capacitação para atuação em setores de 

recuperação de créditos e defesa, na 

identificação da sonegação fiscal, lavagem 

de dinheiro e demais ilícitos tributários

Direito Direito Público
Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento Evento/Seminário Híbrido

Curso de combate à 

fraude tributária

Capacitação para ampliar a base de 

acordos com  soluções eficazes e 

consensuais, no escopo de redução de 

litígios. Técnicas de negociação

Administração -
Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Sim Comunicação Curso - Distância

Curso de práticas de 

negociação

Capacitação e aperfeiçoamento, em 

sistemas, daqueles que atuam na 

DEFESA, sob a ótica da 

integração/alinhamento com a Dívida.

Ciência da 

Informação

Teoria da 

Informação

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Curso - Distância Curso de sistemas

Interação dos envolvidos na recuperação 

do FGTS, com a análise das atividades 

desenvolvidas pela DFGTS e a proposição 

de novas ações e metas.

Direito -

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia), 

Trabalho em equipe 

(transversal)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento - Distância

Encontro Técnico do 

FGTS

Avaliar a tendência à inovação no setor 

público, bem como identificar os cuidados 

necessários na condução do processo de 

inovação na gestão pública

Administração 

Pública
Inovação

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento Evento/Seminário Distância

Os caminhos para a 

inovação no Setor 

Público

Promover inovação em busca de maior 

produtividade e eficiência do 

serviço público, por meio de uma nova 

forma de pensar e agir compatível com as 

diretrizes da Instituição

Administração 

Pública
Inovação

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional

Experiência 

Prática

Experiência 

Prática/Aprendizage

m em Serviço

Distância

Design Thinking – 

redesenho aplicado 

aos processos de 

serviço

Proporcionar uma atitude proativa no que 

tange às incertezeas que rodeiam, a fim de 

ter um melhor desempenho fruto da 

avaliação de risco, do acompanhamento de 

resultados e monitoramento da gestão

Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento Evento/Palestra Híbrido

Governança e gestão 

de riscos

Fomentar as discussões sobre a ética, 

cidadania e integridade, a fim de fortalecer 

as ações éticas no setor público, além de 

possibilitar que as reflexões sejam 

conduzidas pelo(a) servidor(a) para os 

mais diversos âmbitos de sua vida.

Filosofia Ética

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim Ética Evento Evento/Palestra Híbrido

Ética, cidadania e 

integridade no serviço 

público

Definir e conduzir as estratégias de Big 

Data, Analytics e Inteligência Artificial na 

sua organização

Ciência da 

Informação

Teoria da 

Informação

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Curso - Distância

Atualização em Big 

Data, Analytics e 

Inteligência Artificial



Contabilidade empresarial e análise de 

demonstrações contábeis com enfoque 

tributária. Compreender os documentos 

fiscais e contábeis apresentados à RFB 

pelas pessoas jurídicas alvo da 

Investigação Fiscal. Contabilidade tributária

Administração
Ciências 

Contábeis

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Contabilidade Curso, Evento Evento/Workshop

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Análise e tratamento de grande quantidade 

de dados -  mineração e análise dos 

multifacetados dados recolhidos durante a 

Investigação Fiscal, combate à fraude fiscal 

estruturada, gestão da dívida e da 

representação judicial

Ciência da 

Informação

Gestão da 

Informação e do 

Conhecimento

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Curso, Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Direito societário - conhecer em detalhes 

as diversas formas societárias e os 

procedimentos de fusão, cisão e 

transformação, para fins de análise de 

planejamento tributário utilizado para fins 

de fraude

Direito Direito Privado
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Contabilidade

Curso, Educação 

Formal, Evento

Educação 

Formal/Especializaç

ão, Educação 

Formal/Mestrado, 

Evento/Workshop

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Aprofundar conhecimentos no instituto da 

personalidade jurídica com as regras de 

responsabilidade tributária.

Direito - Visão Sistêmica (transversal) Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância -

Aprofundar conhecimentos em temas 

relacionados a reforma Tributária: como 

sustentar um Estado eficiente onerando o 

mínimo possível aos contribuintes.

Direito - Visão Sistêmica (transversal) Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância -

Avaliação de desempenho com base em 

dados

Administração 

Pública

Avaliação de 

Desempenho 

(Setor Público)

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - - -

Transformação digital: programação para 

desenvolvimento de scripts e automação

Ciência da 

Computação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Conhecimentos em excel ou planilhas 

google básico - tratamento de dados 

extraídos do DW e do SAJ

Ciência da 

Informação
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso -

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Conhecimentos em excel ou planilhas 

google avançado - desenvolvimento de 

macros aplicada à triagem

Ciência da 

Computação
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - - -

Otimização dos processos de trabalho
Administração 

Pública
-

Trabalho em equipe 

(transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância, Híbrido -

Gestão por projetos: desing thinking e 

desenvolvimento colaborativo de projetos

Administração 

Pública
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Híbrido, Presencial -

Gestão por projetos:  metodologia ágil e 

ferramentas de kanbam
Administração -

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - - -

Liderança Plural: Liderança feminina Administração -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não Gestão de pessoas Evento Evento/Palestra - -

Estatística aplicada à jurimetria
Probabilidade 

e Estatística

Probabilidade e 

Estatística 

Aplicadas

Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - - -



Liderança Plural: Preparo de gestores para 

lidar com temas de saúde mental

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Seminário, 

Evento/Workshop
- -

Reconhecer os direitos das minorias como 

uma prática necessária à promoção da 

diversidade no serviço público. Liderança 

Plural: Como lidar com  a diversidade 

dentro da instituição

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Palestra, 

Evento/Seminário
Distância

curso Pluralidade e 

Inclusão no Serviço 

Público

Liderança Plural: Inovação e 

Empreendendorismo na Administração 

Pública

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Gestão de pessoas
Evento

Evento/Palestra, 

Evento/Workshop
Distância -

Liderança Plural: Comunicação não 

violenta e escuta empática

Administração 

Pública
- Comunicação (transversal) Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Palestra, 

Evento/Seminário
Distância -

Contabilidade: análise de demonstrativo de 

resultados do exercício e balanço 

patrimonial

Administração
Ciências 

Contábeis
Outras não especificadas Não Contabilidade Curso - Distância -

Contabilidade: valoração de empresas Administração
Ciências 

Contábeis
Outras não especificadas Não Contabilidade Curso - Distância -

Técnicas de visual law (como ser lido) Direito -

Comunicação (transversal), 

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim Comunicação Curso - Distância -

Técnicas de redação e storytelling (Como 

ser lido)
Comunicação

Teoria da 

Comunicação
Comunicação (transversal) Sim Comunicação Curso - Distância -

Técnicas de concentração (Mindfulnes) Psicologia -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim Gestão de pessoas Curso - Distância -

Técnicas para lidar com a ansiedade no 

ambiente profissional (Mindlufnes)
Psicologia -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não Gestão de pessoas Curso - - -

Aprofundamento do conhecimento em 

temas para atuação falimentar: as 

alterações provocadas pela Lei 

14.112/2020.

Direito
Direitos 

Especiais

Visão Sistêmica (transversal), 

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento Evento/Seminário Distância

curso A Reforma da 

Lei 11.101/2005 – 

Falência e 

Recuperação Judicial

Atuação criminal e combate à fraude fiscal 

estruturada
Direito

Direitos 

Especiais
Visão Sistêmica (transversal) Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância -

Técnicas em oratória Linguística - Comunicação (transversal) Sim Comunicação Curso - Distância Paulinas Cursos

Liderança e gestão de equipes
Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas Curso - - -

Pós-graduação em gestão, governança e 

setor público

Administração 

Pública
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal - Distância

Pós-graduação em 

Gestão, Governança 

e Setor Público - 

PUC/RS

Participação em CONGRESSO DE 

DIREITO TRIBUTÁRIO EM QUESTÃO
Direito Direito Público Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento Evento/Congresso Presencial

CONGRESSO DE 

DIREITO 

TRIBUTÁRIO EM 

QUESTÃO

Noções básicas de contabilidade Administração
Ciências 

Contábeis
Visão Sistêmica (transversal) Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância

Contabilidade básica 

aplicada ao setor 

público



Conhecimentos em Sistema Eletrônico de 

Informações - SEI - USAR

Ciência da 

Informação

Gestão da 

Informação e do 

Conhecimento

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Sistema Eletrônico de 

Informações - SEI - 

USAR

Produção de Software para automação e 

análise de grande quantitativo de dados, 

com o objetivo de agregar valor e atender à 

atividade fim da PGFN

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Tecnologia da 

informação e comunicação

Educação Formal

Educação 

Formal/Ensino 

Profissionalizante

-

MBA USP/ESALQ em 

Data Science e 

Analytics

Produção de Software para automação e 

análise de grande quantitativo de dados, 

com o objetivo de agregar valor e atender à 

atividade fim da PGFN

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Tecnologia da 

informação e comunicação

Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

Distância

Pós-Graduação 

PUCPR em 

Arquitetura de 

Software, Ciência de 

Dados e 

Cybersecurity

Produção de Software para automação e 

análise de grande quantitativo de dados, 

com o objetivo de agregar valor e atender à 

atividade fim da PGFN

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Tecnologia da 

informação e comunicação

Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

Distância
Udacity Nanodegree 

em Data Scientist

Produção de Software para automação e 

análise de grande quantitativo de dados, 

com o objetivo de agregar valor e atender à 

atividade fim da PGFN

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Tecnologia da 

informação e comunicação

Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

Distância
Ciência de Dados - 

IGTI

Capacitação na nova lei de licitações Lei 

14.133/21
Direito Direito Público

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional, Gestão de pessoas
Curso - Distância

Curso online Nova Lei 

de Licitações - Lei Nº 

14.133/2021

Gestão de riscos no setor público
Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Gestão de Riscos no 

Setor Público 

(Inovação)

Técnicas de Jurimetria, Legal Hacking e 

Inteligência Artificial
Direito

Direitos 

Especiais

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

Distância, Híbrido, 

Presencial

Jurimetria, Legal 

Hacking e Inteligência 

Artificial - PUC/PR

Pós-Graduação em Direito Direito -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Mestrado em Direito Direito -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal

Educação 

Formal/Mestrado

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Doutorado em direito Direito -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal

Educação 

Formal/Doutorado

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Pós-graduação em economia Economia -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Mestrado em economia Economia -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal

Educação 

Formal/Mestrado

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Doutorado em economia Economia -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal

Educação 

Formal/Doutorado

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0 Administração -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

Distância, Híbrido, 

Presencial

MBA em Liderança, 

Inovação e Gestão 

4.0



Pós-Graduação em Administração Pública
Administração 

Pública
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Atualização em direito empresarial Direito Direito Privado

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso -

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Atualização em direito financeiro Direito Direito Público

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso -

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Atualização em direito constitucional Direito -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso -

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Atualização em direito tributário Direito Direito Público

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso -

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Atualização em direito processual civil e 

teoria geral do direito e do processo
Direito Direito Público

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso -

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Curso de Contabilidade Básica, 

Intermediária e Avançada
Administração

Ciências 

Contábeis

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não Contabilidade Curso -
Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Curso de PNL Essencial Skills Linguística -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso -

Distância, Híbrido, 

Presencial

Curso de PNL 

Essencial Skills

Análise do novo cenário de litígios no Brasil 

e no mundo, proporcionando uma 

conjuntura completa sobre as tendências 

de contencioso mais atuais, estratégicas e 

inovadoras - Curso de Litigation 4.0

Direito -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso -

Distância, Híbrido, 

Presencial

Curso de Litigation 

4.0

Aperfeiçoamento dos conhecimentos na 

escrita e argumentação jurídica
Linguística -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso -

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Aprofundar conhecimento nas 

transformações do mercado jurídico 

impulsionadas pelo uso das novas 

ferramentas tecnológicas e das técnicas de 

ciência de dados aplicadas para a solução 

de problemas jurídicos.

Direito -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso -

Distância, Híbrido, 

Presencial

Curso de Data Driven 

Law

Aprofundar conhecimentos nas técnicas de 

sustentação oral
Direito -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso -

Distância, Híbrido, 

Presencial

Curso de Sustentação 

Oral

Aprofundar conhecimento em programação 

(básica, intermediária e avançada)

Ciência da 

Computação
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso -

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Mestrado em Administração Pública - 

Promover a capacitação profissional, 

mediante o desenvolvimento de 

competências e habilidades como rigor 

intelectual, senso crítico, visão estratégica, 

capacidade analítica, diálogo 

multidisciplinar, trânsito internacional e 

juízos éticos.

Administração 

Pública
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal

Educação 

Formal/Mestrado

Distância, Híbrido, 

Presencial
-



Atualização em língua inglesa, alemã, 

espanhola, francesa e italiana
Letras -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Comunicação (transversal)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso -

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Mestrado em Ciência de Dados
Ciência da 

Computação
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal

Educação 

Formal/Mestrado

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Doutorado em Administração Pública
Administração 

Pública
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal

Educação 

Formal/Doutorado

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Aprofundar conhecimentos em Excel Administração -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso -

Distância, Híbrido, 

Presencial
Curso em Excel

Aprofundar os conhecimentos das técnicas 

de investigação (fraude, busca de 

patrimônio)

Direito -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Tecnologia da 

informação e comunicação

Evento Evento/Workshop -
Curso básico de 

investigação

Aprofundar conhecimento acerca da dívida 

ativa da União e do FGTS e seus sistemas

Ciência da 

Informação
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Tecnologia da 

informação e comunicação

Curso - Presencial
TREINAMENTO EM 

DÍVIDA ATIVA

Treinamento em transação tributária, 

prática e operacional
Direito -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Treinamento em 

transação tributária: 

teoria, prática e 

operacional

Aprofundar os conhecimentos nos sistemas 

utilizados pela dívida ativa da União e do 

FGTS (e seus parcelamentos)

Ciência da 

Informação
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Tecnologia da 

informação e comunicação

Curso - Distância

Treinamento em 

Sistemas da Dívida e 

Parcelamentos

Aprofundar os conhecimentos acerca dos 

sistemas eletrônicos processuais utilizados 

pelo Poder Judiciário

Ciência da 

Informação
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Tecnologia da 

informação e comunicação

Curso - Distância

Cursos sobre os 

sistemas eletrônicos 

processuais

Trabalho Remoto APO - SOF Administração -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Comunicação (transversal), 

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas), 

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas), 

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados), 

Mentalidade Digital 

(transversal), Trabalh

Sim Gestão de pessoas Curso - Distância
Noções Básicas do 

Trabalho Remoto



Gestão de Equipes em Trabalho Remoto - 

SOF
Administração -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Comunicação (transversal), 

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas), 

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas), 

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados), 

Mentalidade Digital 

(transversal), Trabalh

Sim
Gestão de pessoas, Planejamento 

e orçamento
Curso - Distância

Gestão de Equipes 

em Trabalho Remoto

Pós graduação em áreas correlatas às 

áreas da ata 97 da CGP - SOF

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim Planejamento e orçamento Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

Distância -

Pós graduação em áreas correlatas à 

Gestão de Pessoas - SOF
Administração -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Comunicação (transversal), 

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia), 

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas), 

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas), 

Gestão para resultados 

(liderança/resultados), 

Trabalho em equipe 

(transversal)

Não Gestão de pessoas Educação Formal - Distância -

Idioma Inglês Letras

Línguas 

Estrangeiras 

Modernas

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Sim Comunicação Curso - Distância -

Manipulação de planilhas, em especial 

Excel avançado
Administração - Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Curso - Distância -

Métodos e Procedimentos de Pesquisa 

para articular Metodologias de Avaliação de 

Políticas Públicas e Mensuração da 

Qualidade do Gasto - SOF

Economia

Economia 

Monetária e 

Fiscal

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim Planejamento e orçamento Curso - Distância -

Monitoramento de Riscos - SOF Economia

Economia 

Monetária e 

Fiscal

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim Planejamento e orçamento Curso - Distância -

Fundamento de Técnicas Estatísticas e 

Econometria - SOF
Administração -

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim Planejamento e orçamento Curso - Distância -

Finanças Públicas e Estatísticas Fiscais - 

SOF

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim Planejamento e orçamento Curso - Distância -

Mapear processos de trabalho, organizar 

atividades e sistematizar tarefas com foco 

em resultados.

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Análise e Diagnóstico 

de Processos com 

Modelagem de 

Verdade - Gart 

Capote



Aprofundar conhecimentos na construção e 

gerenciamento de projetos - Gestão de 

Projetos

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Gestão de crises 

(liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia), 

Mentalidade Digital 

(transversal), Trabalho em 

equipe (transversal), Visão 

Sistêmica (transversal)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso -

Distância, Híbrido, 

Presencial

Métodos Ágeis - FGV 

Educação Executiva

MBA em Gestão de Projetos - pós-

graduação em gestão de projetos

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Gestão de crises 

(liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia), 

Mentalidade Digital 

(transversal), Trabalho em 

equipe (transversal), Visão 

Sistêmica (transversal)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

Distância, Híbrido

MBA em Gestão de 

Projetos - 

USP/ESALQ

Desenvolver competências necessárias a 

um líder, de forma a identificar os 

processos críticos de gestão de pessoas e 

gerenciá-los, entender o perfil da equipe e 

oportunidades, utilizar ferramentas de 

gestão de pessoas.

Administração 

Pública
Liderança

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia), 

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas), 

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas), 

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)

Sim Comunicação, Gestão de pessoas Curso - Presencial
Liderança e Gestão 

de Pessoas - INSPER

Necessidade de promover a inclusão das 

pessoas e trabalhar com a diversidade no 

órgão. 

Dificuldade no exercício de cargos de 

gestão, no manuseio de ferramentas de 

comando de equipe e no desenvolvimento 

de estratégias de liderança. Inexperiência 

na atividade de gestão e de liderança.

Administração 

Pública
Liderança

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia), 

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas), 

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas), 

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)

Sim Comunicação, Gestão de pessoas Curso - Distância

Diversidade e 

Inclusão em Equipes - 

INSPER

Necessidade de lidar com combinação das 

realidades presenciais e à distância, a fim 

de de garantir engajamento, colaboração, 

desempenho da equipe

Administração 

Pública
Liderança

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia), 

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas), 

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas), 

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)

Sim Comunicação, Gestão de pessoas Curso - Distância
Liderança de Equipes 

Multimodais - INSPER



Desenvolver capacidade de estabelecer 

uma comunicação bem estruturada e 

adequada ao contexto e exercer uma 

postura de influência. Elaborar discursos de 

acordo com o contexto e o interlocutor. 

(storytelling, técnicas de apresentação e 

media training)

Administração 

Pública
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia), 

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas), 

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas), 

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)

Sim Comunicação, Gestão de pessoas Curso - Distância

Storytelling: 

Melhorando a 

Capacidade de 

Comunicação - 

INSPER

Entender e aplicar o conceito de Learning 

Agility e seus elementos como alavancas 

de desenvolvimento para os membros da 

sua equipe, capacitando-a para aprender e 

se adaptar às novas dinâmicas da 

administração.

Administração -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia), 

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas), 

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas), 

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)

Sim Comunicação, Gestão de pessoas Curso - Distância

Learning Agility: 

Promovendo o 

Aprendizado da 

Equipe - INSPER

Conhecer técnicas de segurança 

psicológica, desenvolvendo  indicadores de 

conforto e abertura , a fim de construir um 

ambiente saudável e respeito entre os 

colaboradores - segurança psicológica nas 

organizações

Administração -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia), 

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas), 

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas), 

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)

Sim Gestão de pessoas Curso - Distância

Segurança 

Psicológica nas 

Organizações - 

INSPER

Aprofundar conceitos e ferramentas 

práticas para modelar as estruturas de 

causa e efeito, identificando os potenciais 

comportamentos de longo prazo, e definir 

intervenções de alto impacto em contextos 

complexos, melhor lidando com o ambiente 

em transformação.

Administração -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia), 

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas), 

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas), 

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)

Sim Comunicação, Gestão de pessoas Curso - Distância

Pensamento 

Sistêmico para 

Tempos de 

Transformação - 

INSPER

Desenvolver os conhecimentos e 

apresentação das ferramentas básicas dos 

aplicativos do sistema GOOGLE (Google 

Workspace)

Ciência da 

Informação
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados), 

Mentalidade Digital 

(transversal)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância -



Aprofundar conhecimentos acerca da Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD) -  Lei 13.709/2018

Direito
Direitos 

Especiais

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Orientação por valores éticos 

(transversal)

Sim

Ética, Gestão,  organização e 

inovação institucional, 

Transparência e controle social

Curso - Distância

curso Introdução à Lei 

Brasileira de Proteção 

de Dados Pessoais

Aprender como analisar e por em ação as 

alterações e os novos fluxos contábeis de 

forma a possibilitar a validação das 

informações pelas ações de conciliações e 

análises das contas, resultando assim a 

esperada qualidade nas demonstrações 

contábeis, com base em depósitos e 

bloqueios judiciais

Administração
Ciências 

Contábeis

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)

Não Administração financeira Curso - Distância

curso 

Depósitos/Bloqueios 

Judiciais - Exemplo 

Prático

Promover a transformação digital no 

serviço público,  atendendo ao Programa 

de Desenvolvimento de Capacidades para 

Transf. Digital no Poder Executivo federal e 

dos órgãos e entidades estaduais, distritais 

e municipais participantes da Rede 

Nacional de Governo Digital, denominada 

como rede.gov.br.

Ciência da 

Informação

Tecnologia da 

Informação.

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Mentalidade Digital 

(transversal)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

"curso Transformação 

Digital no Serviço 

Público

Conhecer os principais pontos da 

legislação referente a licitações e contratos 

celebrados pela Administração Pública,

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)

Sim

Administração financeira, Gestão,  

organização e inovação 

institucional

Curso - Distância

curso Noções 

Introdutórias de 

Licitação e Contratos 

Administrativos

Identificar lacunas de competências entre 

os colaboradores a fim de orientar o seu 

aperfeiçoamento  - gestão por 

competências

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas), 

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional, Gestão de pessoas
Curso - Distância

curso Gestão por 

Competências

Entender todo o processo que envolve 

projetos e obras, desde a elaboração do 

edital até a execução. Compreender os 

acicerces para um bom fiscal de obras, 

projeto, edificações e orçamento.

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Controle Interno, Gestão,  

organização e inovação 

institucional

Curso - Distância

Curso de Fiscalização 

de Projetos e Obras 

de Engenharia

Adquirir conhecimentos para a produção de 

textos informativos com linguagem simples, 

que sejam mais fáceis de serem lidos e 

compreendidos pela maior parte das 

pessoas.

Letras
Língua 

Portuguesa
Comunicação (transversal) Sim Comunicação Curso - Distância

curso Primeiros 

passos para uso de 

Linguagem Simples

Utilizar os modelos da Inteligência Artificial 

para promover a melhoria dos processos e 

serviços, tornando-os mais ágeis e 

eficientes.Utilizar ferramentas de IA para 

problemas considerados intangíveis, 

reunindo informações altamente 

desarticuladas que nunca foram 

analisadas. Business Intelligence

Ciência da 

Informação

Gestão da 

Informação e do 

Conhecimento

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), Foco nos 

resultados para os cidadãos 

(transversal), Gestão para 

resultados 

(liderança/resultados)

Sim
Tecnologia da informação e 

comunicação
Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

Distância

Especialização BI 

MASTER - Business 

Intelligence Master - 

Sistemas Inteligentes 

de Apoio à Decisão 

em Negócios



Desenvolver a escrita e construção de 

textos, capacitando os servidores nos 

processos de criação de conteúdo em 

todas as etapas, fundamentos estéticos, 

crítica, relações entre literaturas e outras 

mídias, com adaptação de narrativa para 

diferentes linguagens.

Letras
Língua 

Portuguesa

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Comunicação (transversal)

Sim Comunicação, Gestão de pessoas Curso - Distância
curso Escrita Criativa 

para Iniciantes

Utilizar conhecimento adquirido e inovação 

com foco na geração de valor e resultados 

para a sociedade, promovendo uma gestão 

criativa com uso da inovação.

Administração 

Pública
Inovação

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), Foco nos 

resultados para os cidadãos 

(transversal), Gestão para 

resultados 

(liderança/resultados)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

curso Gestão da 

Criatividade e 

Inovação

Conhecer sobre a forma na qual o contexto 

tende a influenciar as pessoas, tendo 

capacidade de reconhecer a import. do 

alinhamento dinâmico dos componentes 

organizacionais;  identificar os elementos-

chave dos modelos de gestão; e 

compreender conc. de competência, 

complexidade e gestão do conhecimento

Administração 

Pública
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), Gestão 

de crises 

(liderança/resultados)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

curso Bases 

conceituais de 

modelo de gestão

Desenvolver: (i) conhecimentos para 

desenvolver e aprimorar as habilidades de 

liderança; (ii) habilidades para aplicar os 

diferentes modelos de motivação; e (iii) 

consciência da importância do 

autoconhecimento e da responsabilidade 

inerente à atuação de um líder.

Administração 

Pública
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas), 

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional, Gestão de pessoas
Curso - Distância

curso Gestão de 

Pessoas : liderança 

em tempo de 

incertezas

Desenvolver: (i) conhecimentos para 

desenvolver e aprimorar as habilidades de 

liderança; (ii) habilidades para aplicar os 

diferentes modelos de motivação; e (iii) 

consciência da importância do 

autoconhecimento e da responsabilidade 

inerente à atuação de um líder.

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas), 

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional, Gestão de pessoas
Curso - Distância

Curso Liderança e 

Motivação

Mestrado Profissional em Governança e 

Desenvolvimento

Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional, Gestão de pessoas
Educação Formal

Educação 

Formal/Mestrado
Distância

Mestrado Profissional 

em Governança e 

Desenvolvimento  - 

ENAP

Necessidade de aprofundamento 

acadêmico na área do Direito e Políticas 

Públicas, com a finalidade de robustecer a 

capacidade de proposição de soluções 

jurídico-políticas e de arranjos institucionais 

- mestrado em direito - CEUB

Direito Direito Público

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Gestão de crises 

(liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia), Visão 

de futuro (liderança/estratégia)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal

Educação 

Formal/Mestrado
Híbrido, Presencial

Mestrado em Direito 

do CEUB



Necessidade de aprofundamento 

acadêmico na área do Direito e Políticas 

Públicas, com a finalidade de robustecer a 

capacidade de proposição de soluções 

jurídico-políticas e de arranjos 

institucionais. Doutorado em direito - CEUB

Direito Direito Público

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Gestão de crises 

(liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia), Visão 

de futuro (liderança/estratégia)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal

Educação 

Formal/Doutorado
Híbrido, Presencial -

Desenvolvimento técnico profissional em 

áreas específicas do direito tributário 

(Tributação 4.0, Tributação de Grandes 

Corporações, Jurisprudência do STF, 

Subvenções de Investimento)

Direito Direito Público Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso, Evento

Evento/Palestra, 

Evento/Seminário, 

Evento/Congresso, 

Evento/Outros 

Similares

Híbrido, Presencial -

Conhecimentos em Gastos tributários, 

Orçamento Público e Lei de 

Responsabilidade Fiscal

Direito Direito Público Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso, Evento

Evento/Palestra, 

Evento/Seminário, 

Evento/Congresso, 

Evento/Outros 

Similares

Híbrido, Presencial -

Aprofundar conhecimentos na área de 

defesa comercial, como direitos 

antidumping, medidas compensatórias e 

salvaguardas, que visam resguardar a 

indústria nacional de distorções do 

comércio internacional e assegurar uma 

competição justa entre produtores 

domésticos e estrangeiros

Direito Direito Público Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância
Curso de Defesa 

Comercial

Difusão de conhecimentos acerca da 

conduta empresarial responsável das 

multinacionais e o ponto de contato 

nacional da OCDE

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento - Distância

A Conduta 

Empresarial 

Responsável das 

Multinacionais e o 

Ponto de Contato 

Nacional da OCDE

Aprofundar e divulgar conhecimentos sobre 

Marco Legal das Startups e 

Empreendedorismo Inovador

Direito Direito Público Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento Evento/Seminário Distância

Marco Legal das 

Startups e 

Empreendedorismo 

Inovador

Aprofundar e difundir conhecimentos sobre 

Direito da Inovação na Administração 

Pública - Marco Legal da Ciência, 

Tecnologia e Inovação

Direito Direito Público Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento Evento/Seminário Distância -

Desenvolver habilidades no uso da redação 

oficial
Letras

Língua 

Portuguesa

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim Comunicação, Gestão de pessoas Curso -
Distância, Híbrido, 

Presencial

Redação Oficial com 

Foco na Elaboração 

de Documentos

Aprofundar conhecimentos em gestão da 

informação e documentação
Administração -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados), 

Mentalidade Digital 

(transversal)

Sim

Documentação e Arquivo, Gestão,  

organização e inovação 

institucional

Curso - Distância

Gestão da Informação 

e Documentação - 

Conceitos Básicos em 

Gestão Documental



Capacitar na gestão de projetos com base 

no Guia PMBOK5

Administração 

Pública
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas), 

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Introdução à Gestão 

de Projetos

Construção dos Painéis Gerenciais de 

Pessoas - formação em Power BI

Ciência da 

Informação

Análise e 

Ciência de 

Dados

Mentalidade Digital 

(transversal), Resolução de 

problemas com base em 

dados (transversal)

Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Gestão de pessoas, 

Tecnologia da informação e 

comunicação

Curso -
Distância, Híbrido, 

Presencial

Big Data, Data 

Science e Machine 

Learning com Google 

Cloud Platform e Big 

Query

Desenvolver habilidades para concepção, 

gerenciamento, produção, manutenção e 

utilização de soluções de apoio a tomada 

de decisões desenvolvidas na plataforma 

Microsoft Power BI.

Administração 

Pública
-

Comunicação (transversal), 

Mentalidade Digital 

(transversal)

Sim
Gestão de pessoas, Tecnologia da 

informação e comunicação
Curso - Distância

Business Intelligence 

para Gestores 

Públicos: Teoria e 

Prática

Capacitar para a utilização do SIAPE 

Cadastro, identificando suas 

funcionalidades e operacionalizando os 

diversos módulos do sistema e oferecer 

conhecimentos que possibilitem a 

aplicação correta das normas inerentes aos 

procedimentos.

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Mentalidade Digital 

(transversal)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional, Gestão de pessoas
Curso - Distância

SIAPE/SIAPEcad na 

Prática. Passo a 

Passo no 

Computador

Aprofundar conhecimento na legislação 

que trata do servidor público federal - Lei 

8.112/90 e a legislação complementar

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Mentalidade Digital 

(transversal)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional, Gestão de pessoas
Curso - Distância

Curso Online: Prático 

de Legislação de 

Pessoal Lei nº 

8.112/90 no Serviço 

Público - Atualizado 

pela EC 103/2019.

Geração, edição e customização de 

normas, procedimentos, manuais, 

relatórios de pesquisa, relatórios de gestão, 

pareceres e textos afins, necessários para 

implementar ações administrativas

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Mentalidade Digital 

(transversal)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional, Gestão de pessoas
Curso - Distância

A Elaboração de 

Relatórios, Pareceres 

e Notas Técnicas

Desenvolver habilidades práticas de gestão 

de pessoas, tais como: Planejamento e 

Gestão de Pessoas; Estratégias para 

Dimensionamento de Equipes; Técnicas 

para Atrair e Manter os Melhores 

Profissionais;  Estratégias para Gestão de 

Carreiras; Otimização e Gestão de 

Carreiras (Business Intelligence)

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Mentalidade Digital 

(transversal)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional, Gestão de pessoas
Curso - Distância

Business Intelligence 

em Gestão de 

Pessoas e Carreiras

Criar e manter documentos de requisitos de 

sistemas, chamado de Documento de 

Especificação de Requisitos de Software - 

engenharia de requisitos

Ciência da 

Informação

Análise e 

Ciência de 

Dados

Mentalidade Digital 

(transversal), Resolução de 

problemas com base em 

dados (transversal)

Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Gestão de pessoas, 

Tecnologia da informação e 

comunicação

Curso - Distância

Engenharia de 

Requisitos: como 

levantar, documentar 

e validar



Aprofundar os conhecimentos sobre 

engenharia de requisitos, entendendo o 

seu processo da demanda ao 

gerenciamento.

Ciência da 

Informação

Análise e 

Ciência de 

Dados

Mentalidade Digital 

(transversal), Resolução de 

problemas com base em 

dados (transversal)

Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Gestão de pessoas, 

Tecnologia da informação e 

comunicação

Curso - Distância

Engenharia de 

requisitos: Da 

demanda ao 

gerenciamento

Técnicas Visualização de Dados. 

Desenvolver habilidades para contar uma 

história a partir dos dados, usando técnicas 

de apresentação, design, dashboards e 

estratégias de visualização em diversas 

ferramentas. Design de Dashboards

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal), Resolução de 

problemas com base em 

dados (transversal)

Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Gestão de pessoas, 

Tecnologia da informação e 

comunicação

Curso - Distância

Visualização de 

Dados e Design de 

Dashboards

Extrair análises customizadas e 

profissionais com o Power BI Avançado, 

aprimorando a manipulação, controle e 

gestão da informação de dados de pessoal 

da PGFN, realizado atualmente de forma 

manual e que pode ser automatizado

Ciência da 

Informação

Análise e 

Ciência de 

Dados

Mentalidade Digital 

(transversal), Resolução de 

problemas com base em 

dados (transversal)

Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Gestão de pessoas, 

Tecnologia da informação e 

comunicação

Curso - Distância

Power BI Avançado 

para Análise de 

Dados

Extrair Dados e Data Warehouse, 

permitindo o aprimoramento na 

manipulação, controle e gestão da 

informação de dados de pessoal da PGFN, 

realizado atualmente de forma manual e 

que pode ser automatizado

Ciência da 

Informação

Análise e 

Ciência de 

Dados

Mentalidade Digital 

(transversal), Resolução de 

problemas com base em 

dados (transversal)

Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Gestão de pessoas, 

Tecnologia da informação e 

comunicação

Curso - Distância

Capacitação 

Operacional em 

Extrator de Dados e 

Data Warehouse

Capacitar servidores de órgãos e/ou 

entidades da Administração Pública 

Federal para produzir informações 

gerenciais utilizando-se dos dados 

existentes no sistema SIAPE através do 

uso das ferramentas Extrator de Dados e 

Data Warehouse (DW).

Ciência da 

Informação

Análise e 

Ciência de 

Dados

Mentalidade Digital 

(transversal), Resolução de 

problemas com base em 

dados (transversal)

Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Gestão de pessoas, 

Tecnologia da informação e 

comunicação

Curso - Distância

Como Utilizar as 

Ferramentas do 

Extrator de Dados e 

DW - Data 

Warehouse

Conhecer conceitos e diretrizes relativas ao 

Assentamento Funcional Digital e o fluxo 

operacional de manutenção do Sistema, ou 

seja, noções básicas de gestão de 

documentação: conceitos, normativos 

legais, tratamento documental. 

Conhecimento e operacionalização do 

sistema SIGEPE

Ciência da 

Informação

Análise e 

Ciência de 

Dados

Mentalidade Digital 

(transversal), Resolução de 

problemas com base em 

dados (transversal)

Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Gestão de pessoas, 

Tecnologia da informação e 

comunicação

Curso - Distância
Introdução ao 

Sistema Sigepe - AFD

Operacionalização das principais atividades 

do cadastro de pessoal, no Sistema de 

Administração de Recursos Humanos 

(SIAPE), relativas à inclusões e alterações 

sistemáticas das mais variadas ocorrências 

funcionais de servidores públicos dos 

órgãos vinculados ao SIPEC - SIAPE 

Cadastro

Ciência da 

Informação

Análise e 

Ciência de 

Dados

Mentalidade Digital 

(transversal), Resolução de 

problemas com base em 

dados (transversal)

Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Gestão de pessoas, 

Tecnologia da informação e 

comunicação

Curso - Distância SIAPE cadastro

Conhecer as bases normativas, conceituais 

e operacionais que podem ser utilizadas na 

aplicação da Lei de Acesso à Informação 

(LAI)

Administração 

Pública

Ouvidoria e Lei 

de Acesso à 

Informação

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados)

Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Gestão de pessoas, 

Transparência e controle social

Curso - Distância

TRANSPARÊNCIA, 

CONTROLE E 

PARTICIPAÇÃO - 

Acesso à Informação



Atualizar os conhecimentos sobre 

Licitações e Contratos e direito 

administrativo

Direito Direito Público

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), Foco nos 

resultados para os cidadãos 

(transversal)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

CURSOS SOBRE 

LICITAÇÕES E 

CONTRATOS 

(BÁSICO, 

APROFUNDAMENTO 

E ATUALIZAÇÃO)

Atualização em direito civil Direito Direito Privado

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância -

Atualização em direito previdenciário Direito Direito Público

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância -

Atualização em gestão, empreendedorismo 

e direito comercial/empresário
Direito Direito Privado

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância -

Atualização em direito internacional público 

e privado
Direito -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância -

Atualização em direito do trabalho Direito -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância -

Pós-graduação em direito adminitrativo Direito Direito Público

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), Foco nos 

resultados para os cidadãos 

(transversal)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Realização do Encontro Nacional de 

Consultoria, permitindo a difusão de 

conhecimentos, pareceres, notas  

produzidos pela Consultoria bem como 

discussão dos temas em relevo sobre 

direito administrativo.

Direito Direito Público

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas), 

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Seminário, 

Evento/Congresso, 

Evento/Workshop

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Aprofundar os conhecimentos sobre 

processo administrativo disciplinar e lei de 

improbidade administrativa.

Direito Direito Público

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância, Híbrido

JURISPRUDÊNCIA 

SOBRE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR E 

SOBRE LEI DE 

IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA

Aprofundar conhecimentos sobre a lei 

anticorrpução
Direito Direito Público

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância, Híbrido -



Conceitos de termo de referência e projeto 

básico, pontos fundamentais para 

elaboração do termo de referência ou 

projeto básico e pontos complementares 

para elaboração do termo de referência ou 

projeto básico.

Direito -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Elaboração de 

Termos de Referência 

para Contratação de 

Bens e Serviços

conhecimentos sobre negociação, gestão 

de riscos e novos instrumentos a serem 

aplicados para o enfrentamento da crise e 

a prevenção de responsabilidades nas 

contratações da administração e das 

estatais

Direito -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - - -

Formar equipes da área de Gestão de 

Pessoas para atuarem como consultores 

internos no contexto de suas 

responsabilidades, de forma a contribuir 

com o alcance dos objetivos estratégicos 

institucionais

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas), 

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas), 

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)

Não Gestão de pessoas Curso - Distância

Atuação Estratégica 

de Equipes de Gestão 

de Pessoas

Capacitar servidores, atuando em funções 

gerenciais, para lidar com diferentes perfis 

de servidores e equipe, exercitando o 

feedback para a melhoria do 

relacionamento interpessoal no seu 

ambiente de trabalho

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas), 

Gestão de crises 

(liderança/resultados)

Sim Gestão de pessoas Curso - Distância

Relações 

Interpessoais e 

Feedback

desenvolver as seguintes habilidades-

chave da comunicação com clareza: 

Empatia, Auto-crítica, Visão do todo e 

Abertura para a diferença

Administração 

Pública
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Comunicação (transversal)

Sim

Comunicação, Gestão,  

organização e inovação 

institucional, Gestão de pessoas

Curso - Distância

A arte de se 

expressar com 

clareza

Desenvolver técnicas para liderar em 

tempos de crise, permitindo que as 

lideranças consigam navegar pela crise, 

servindo como um repositório de apoio e 

suporte para o enfrentamento da 

instabilidade ocasionada pelo coronavírus.

Administração 

Pública
Liderança

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas), 

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)

Sim Gestão de pessoas Curso - Distância
A Liderança Pública 

em Tempos de Crise

Conhecimentos sobre a aplicação de 

penalidades nos cont. adm.,analisar a leg. 

aplicável aos Cont. Adm.;Interpretar os 

papéis dos atores envolvidos na aplicação 

de Penal. em Cont. Adm.,Ident. as comp. 

para aplic, das sanções,Aplicar os proced. 

de apuração de inadimplemento  e aplic. de 

penalidades

Direito Direito Público

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Aplicação de 

Penalidades nos 

Contratos 

Administrativos

Analisar e melhorar os processos de 

trabalho com foco no alinhamento da 

organização. Mapeamento de processo e 

gestão por processos

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Análise e Melhoria de 

Processos



Conhecimentos básicos da atividade 

correcional de servidores públicos e 

cidadãos, bem como o funcionamento e o 

papel das corregedorias e  prevenir 

infrações correcionais

Direito Direito Público

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), Gestão 

de crises 

(liderança/resultados), 

Orientação por valores éticos 

(transversal)

Sim

Correição, Ética, Gestão,  

organização e inovação 

institucional

Curso - Distância
Atividade Correcional - 

Visão Geral

Conhecer recentes ações da CGU que 

possuam caráter inovador, promovendo a 

inovação na PGFN.

Direito Direito Público
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Correição, Gestão,  organização e 

inovação institucional
Curso - Distância

Ações Inovadoras da 

CGU

Desenvolver competências por meio de 

uma abordagem dos fundamentos de 

Design Thinking, como formas inovadoras 

para entender melhor os problemas e as 

soluções que podem ser desenvolvidas

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas), 

Gestão para resultados 

(liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia), 

Trabalho em equipe 

(transversal)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Design Thinking para 

Inovação em Governo

Atualização em direito administrativo Direito Direito Público

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não Gestão de pessoas Curso - Distância -

Conhecer critérios de sustentabilidade e 

sua aplicação nas contratações no Setor 

Público por meio de sua utilização em 

termos de referência, projetos básicos, 

editais para aquisições de bens e 

contratação de obras e serviços, e 

elaboração de Planos de Gestão de 

Logística Sustentável.

Direito Direito Público

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Contratações 

Públicas Sustentáveis

Operar parcerias entre Estado e OSC com 

base na Lei n° 13.019/2014 e Decreto n° 

8.726/2016

Direito -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Marco Regulatório 

das Organizações da 

Sociedade Civil - 

MROSC

Aprofundar conhecimento sobre a 

prestação de contas do Marco Regulatório 

das Organizações da Sociedade Civil - 

MROSC - aspectos dessa etapa trazidos 

pela Lei nº 13.019/2014 e pelo Dec. nº 

8.726/16

Direito Direito Público

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não Transparência e controle social Curso - Distância
MROSC: Prestação 

de Contas

Planejar e especificar serviços continuados 

ou não, assim como, identificar os riscos 

envolvidos nessas contratações - IN 

05/2017:

Direito Direito Público

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Contratações de 

Serviços Conforme a 

IN 05/2017: 

planejamento, 

estudos preliminares, 

termo de referência e 

gestão de riscos



Conhecimentos gerais sobre o 

procedimento licitatório, suas modalidades 

tradicionais e os tipos de licitação, além 

dos casos de dispensa e inexigibilidade de 

licitação, com abordagens em 

fracionamento de despesas. Modalidade 

pregão e suas inovações, vantagens e sua 

forma eletrônica

Direito Direito Público

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Curso Básico de 

Licitações - 

Enfrentando (e 

vencendo) tabus

Aprofundar conhecimentos sobre a 

privatização/estatização
Direito Direito Público

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância -

Atualizar conhecimentos acerca de 

concessão e permissão dos serviços 

públicos

Direito Direito Público

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância -

Atualizar conhecimentos sobre convênios 

públicos. contrato de repasse ou termos de 

parceria, abordando assuntos como a  

execução de programa, projeto, atividade 

ou evento

Direito Direito Público

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Fundamentos de 

Convênios com 

Utilização do Siconv

Atualizar conhecimentos em auditoria 

patrimonial

Administração 

Pública
Auditoria

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não Controle Interno Curso - Distância -

Atualizar conhecimentos sobre processo 

legislativo e atos normativos
Direito Direito Público

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância -

Capacitar membros de comissões de 

processo administrativo disciplinar (PAD) e 

processo administrativo de 

responsabilização de pessoas Jurídicas 

(PAR)

Direito Direito Privado

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas), 

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados)

Não Correição, Controle Interno Curso - Distância -

Atualizar conhecimentos sobre o processo 

administrativo de responsabilização de 

pessoas Jurídicas (PAR)

Direito Direito Público

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não Correição, Controle Interno Curso -
Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Aprofundar conhecimentos sobre as 

técnicas para aplicação de multas em 

processo administrativo de 

responsabilização de pessoas Jurídicas 

(PAR)

Direito Direito Público

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), Foco nos 

resultados para os cidadãos 

(transversal)

Não Correição, Controle Interno Curso - Distância -

Aprofundar conhecimentos sobre lavagem 

de dinheiro, conhecendo as práticas 

associadas à lavagem de dinheiro, o seu 

processo e os sinais de alerta para 

detecção precoce desse crime

Direito Direito Público

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Correição, Controle Interno, 

Gestão,  organização e inovação 

institucional

Curso - Distância

Prevenção à lavagem 

de dinheiro e ao 

financiamento do 

terrorismo

Técnicas de meditação voltadas para o 

trabalho (mindfulness)
Psicologia -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não Gestão de pessoas Curso - Distância -

Atualizar conhecimentos sobre os 

princípios básicos de contabilidade e 

auditoria focado na pessoa física

Administração
Ciências 

Contábeis

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Correição, Controle Interno, 

Gestão,  organização e inovação 

institucional

Curso - Distância -



Atualizar conhecimentos sobre direito da 

informática
Direito -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância -

Desenvolver os conhecimentos e 

apresentação das ferramentas básicas no 

novo sistema "Atos PGFN"

Ciência da 

Informação
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas), 

Gestão para resultados 

(liderança/resultados), Visão 

Sistêmica (transversal)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - -

Conheça o 

ATOSPGFN

Ampliar o conhecimento na utilização do 

sistema Tesouro Gerencial

Administração 

Pública
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Não

Administração financeira, Gestão,  

organização e inovação 

institucional, Tecnologia da 

informação e comunicação

Curso - Distância -

Aumentar as habilidades na consolidação 

de informações provenientes de diversas 

planilhas eletrônicas

Ciência da 

Informação
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Administração financeira, Gestão,  

organização e inovação 

institucional, Tecnologia da 

informação e comunicação

Curso - Distância -

Facilitar o entendimento de temas 

orçamentários e financeiros provenientes 

de estudos e sistemas em língua inglesa

Letras

Línguas 

Estrangeiras 

Modernas

Comunicação (transversal) Sim

Administração financeira, Gestão,  

organização e inovação 

institucional

Curso -
Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Entender a sistemática para emissão de 

Notas de Empenho do SiafiWeb

Administração 

Pública
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Administração financeira, Gestão,  

organização e inovação 

institucional, Tecnologia da 

informação e comunicação

Curso -
Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Expandir o conhecimento em temas 

relacionados a repactuação, reajuse e 

revisão de contratos administrativos

Administração 

Pública
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim

Administração financeira, Gestão,  

organização e inovação 

institucional, Planejamento e 

orçamento

Curso -
Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Atualizar o conhecimento sobre Licitações 

e Contratos, diante da publicação na Lei nº 

14.1333/2021

Administração 

Pública
- Visão Sistêmica (transversal) Sim

Administração financeira, Gestão,  

organização e inovação 

institucional, Planejamento e 

orçamento

Curso -
Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Entender sobre a sistemática de concessão 

de diárias e passagens do Governo Federal

Administração 

Pública
- Visão Sistêmica (transversal) Sim

Administração financeira, Gestão,  

organização e inovação 

institucional, Planejamento e 

orçamento, Tecnologia da 

informação e comunicação

Curso - Distância -

Ampliar as habilidades referentes à 

execução orçamentária e financeira no Siafi 

Operacional

Administração 

Pública
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Administração financeira, Gestão,  

organização e inovação 

institucional, Planejamento e 

orçamento, Tecnologia da 

informação e comunicação

Curso -
Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Aprimorar o uso das principais 

funcionalidades do Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI), utilizado na 

Administração Pública federal para facilitar 

o acesso de servidores e cidadãos às 

informações institucionais

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Administração financeira, Gestão 

de pessoas, Planejamento e 

orçamento, Tecnologia da 

informação e comunicação

Curso -
Distância, Híbrido, 

Presencial
-



Atualização necessária em razão da edição 

da Nova Lei de Licitações e Contratos - 

modelo de gestão e fiscalização de 

contratos de terceirização

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido

Novo Modelo de 

Gestão e Fiscalização 

de Contratos de 

Terceirização

Atualização necessária em razão da edição 

da Nova Lei de Licitações e Contratos - 

gestão para implantação da nova lei de 

licitações e contratos

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido

GESTÃO PARA 

IMPLANTAR A NOVA 

LEI DE LICITAÇÕES 

E CONTRATOS 

Atualização necessária em razão da edição 

da Nova Lei de Licitações e Contratos - 

Edital, Termo de Referência e Elaboração 

Estudo Técnico Preliminar

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido

Edital, Termo de 

Referência e 

Elaboração Estudo 

Técnico Preliminar

Formação e atualização de pregoeiros
Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido

CAPACITAÇÃO DE 

PREGOEIROS (E 

EQUIPES DE 

APOIO): FORMAÇÃO 

E ATUALIZAÇÃO 

SISTÊMICA E 

DIALOGADA

Formação e atualização de pregoeiros
Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Oficina, 

Evento/Palestra, 

Evento/Seminário, 

Evento/Congresso, 

Evento/Workshop

Distância, Híbrido, 

Presencial

Semana Nacional de 

Estudos Avançados 

sobre Pregão

Atualização nos novos sistemas de 

compras (COMPRASNET 4.0)

Administração 

Pública
-

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido
COMPRAS 

PÚBLICAS 9.0

Capacitação de melhores práticas na 

realização de pesquisa de preços

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido

Pesquisa de Mercado, 

Estimativa de Preços 

e Negociação nas 

Contratações 

Públicas

Atualização no sistema ETP Digital, bem 

como conhecimento de melhores práticas.

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido

ALTA 

PERFORMANCE EM 

COMPRASNET 4.0 E 

ETP DIGITAL

Formação e atualização de servidores 

responsáveis por acompanhar a execução 

contratual.

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido

FORMAÇÃO E 

ATUALIZAÇÃO DE 

GESTORES E 

FISCAIS DE 

CONTRATOS



Aprimorar o processo de elaboração dos 

Planos Anuais de Contratações, em face 

da Portaria de Governança nas 

Contratações

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido -

Atualização necessária em razão da edição 

da Nova Lei de Licitações e Contratos - 

Teórico e Prático de Cotação Eletrônica de 

Preços

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido

Teórico e Prático de 

Cotação Eletrônica de 

Preços

Atualização em novas formas de 

contratação direta, em face da lei nº 

14.133/2021 - dispensa e inexigibilidade de 

licitação

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido

CONTRATAÇÕES 

DIRETAS NA LEI 

14.133/2021 

DISPENSA E 

INEXIGIBILIDADE

Atualização quanto às melhores práticas de 

análise e elaboração de planilha de custos.

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido

ELABORAÇÃO DE 

PLANILHAS DE 

CUSTOS E 

FORMAÇÃO DE 

PREÇOS DE 

SERVIÇOS

Atualização necessária em razão da edição 

da Nova Lei de Licitações e Contratos - 

Sistema de Registro de Preços

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido
Sistema de Registro 

de Preços

Atualização necessária em razão da edição 

da Nova Lei de Licitações e Contratos - 

Sanções Administrativas nas Contratações 

Públicas

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido

Sanções 

Administrativas nas 

Contratações 

Públicas

Atender às regras e aos normativos, bem 

como se atualizar sobre as melhores 

práticas sobre Reajuste, Repactuação e 

Planilha de Custos

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido

Reajuste, 

Repactuação e 

Planilha de Custos

Pós-doutorado em Direito - Necessidade de 

aprofundamento acadêmico na área do 

Direito e Políticas Públicas, com a 

finalidade de robustecer a capacidade de 

proposição de soluções jurídico-políticas e 

de arranjos institucionais.

Direito -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), Geração 

de valor para o usuário 

(liderança/resultados)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal

Educação 

Formal/Pós-

Doutorado

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Capacitação contínua dos servidores com 

curso voltado para atualização legislativa e 

jurisprudencial

Direito -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso, Evento -

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Treinamento sobre as funcionalidade do 

sistema Analytics da PGFN

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Curso, Evento -

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Treinamento em Investigação patrimonial - 

técnicas para localizar bens e pessoas
Direito -

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso, Evento -

Distância, Híbrido, 

Presencial
-



Atualização e especialização da práxis 

profissional sob a perspectiva das relações 

jurídicas e tecnológicas contemporâneas, 

abordando temas inerentes às ciências 

jurídicas e sua relação com as atuais e 

novas tendências tecnológicas, com vistas 

a rever os modelos tradicionais de justiça.

Direito -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), Inovação 

e mudança 

(liderança/estratégia)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso, Evento -

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Conhecimentos em novas técnicas de 

Banco de Dados (SQL e NoSQL, Data 

Warehouses, Big Data, Cloud Computing, 

etc.) e de algoritmos, matemática aplicada 

e estatística (Data Mining, Machine 

Learning, Inteligência Artificial

Ciência da 

Computação
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia), 

Mentalidade Digital 

(transversal)

Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Tecnologia da 

informação e comunicação

Curso, Evento - - -

Atualização em direito orçamentário Direito Direito Público

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso, Evento -

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Atualização em conhecimentos acerca da 

atividade imobiliária e o sistema registral e 

notarial (cartórios)

Direito -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso, Evento -

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Capacitação contínua dos que atuam em 

setores de recuperação de créditos, por 

meio de cursos de blindagem patrimonial e 

reorganização societária

Direito Direito Privado

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso, Evento - - -

Desenvolvimento de ferramentas digitais 

para melhorar a comunicação no órgão 

(construção de sites, aplicativos, softwares, 

portais, plataformas etc)

Ciência da 

Computação
-

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Não

Comunicação, Gestão,  

organização e inovação 

institucional, Tecnologia da 

informação e comunicação

Curso, Evento - - -

Atualização em teoria geral do direito, 

teoria geral do processo, direito processual 

do trabalho, direito processual penal e 

direito penal

Direito -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso, Evento -

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Criação de programas em Python, bem 

como a compreensão de comandos em 

SQL e a forma que essas duas tecnologias 

podem ser interligadas, possibilitando 

desenvolver rotinas de extração, 

comparação e manipulação de dados

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal), Resolução de 

problemas com base em 

dados (transversal)

Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Gestão de pessoas, 

Tecnologia da informação e 

comunicação

Curso - Distância Python & MySQL

Capacitação de servidores que trabalham 

com atendimento, visando a Experiência e 

Satisfação do Usuário

Administração 

Pública
-

Comunicação (transversal), 

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)

Sim

Comunicação, Gestão,  

organização e inovação 

institucional

Curso, Evento - Distância, Híbrido -

Estratégias em endomarketing para 

planejar ações conjuntas de marketing e 

recursos humanos voltada ao público 

interno com o objetivo de promover um 

bom ambiente de trabalho e, 

consequentemente, melhorar o 

desenvolvimento de seus colaboradores

Comunicação -

Comunicação (transversal), 

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)

Sim

Comunicação, Gestão,  

organização e inovação 

institucional

Curso, Evento

Evento/Oficina, 

Evento/Seminário, 

Evento/Workshop

Distância, Híbrido, 

Presencial

Curso de 

Endomarketing



Elaborar plano de comunicação estratégica 

anual da PGFN, alinhando as estratégias 

de comunicação com o sistema estratégico 

organizacional bem como identificando os 

principais marcos institucionais e as 

tendências sociais, políticas e econômicas 

nos cenários local, regional, nacional e 

internacional.

Comunicação -

Comunicação (transversal), 

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia), Foco 

nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Visão 

Sistêmica (transversal)

Sim

Comunicação, Gestão,  

organização e inovação 

institucional

Curso - Distância

Curso de 

Planejamento de 

Comunicação

Gestão e análise tráfego em portais, 

intranet e redes sociais, produção de 

relatório e planejamento para aumento de 

tráfego.

Ciência da 

Informação
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Comunicação Curso, Evento

Evento/Oficina, 

Evento/Seminário, 

Evento/Workshop

- -

Estabelecer uma comunicação empática, 

persuasiva e influente, de construir 

narrativas que representem e legitimem a 

atuação da organização.

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Comunicação Curso, Evento

Evento/Oficina, 

Evento/Seminário, 

Evento/Workshop

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Melhoria do endomarketing como vetor do 

engajamento motivacional, sendo capaz de 

conduzir as pessoas ao encontro da visão, 

missão e objetivos organizacionais num 

ambiente inclusivo, favorável à cooperação 

e ao trabalho em equipe.

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas), 

Visão de futuro 

(liderança/estratégia)

Sim

Comunicação, Gestão,  

organização e inovação 

institucional

Curso, Evento - Distância, Híbrido -

Capacidade de atuar em um ambiente de 

governança em rede, construindo parcerias 

e fortalecendo as relações institucionais

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim Comunicação Curso, Evento

Evento/Oficina, 

Evento/Workshop

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Atualização nas tendências em canais de 

comunicação institucional, comunicação 

interna, endomarketing, marketing de 

conteúdo, webdesing, gestão de redes 

sociais, gestão e análise tráfego.

Comunicação -

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Sim Comunicação Curso, Evento

Evento/Oficina, 

Evento/Seminário, 

Evento/Workshop

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Atualização nas tendências em 

comunicação institucional e relacionamento 

com a imprensa, gestão de crises, 

storytelling, estudo de narrativas e 

pesquisas de trending topics, pesquisas de 

opinião.

Administração 

Pública

Comunicação 

Institucional

Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Não Comunicação Curso, Evento

Evento/Oficina, 

Evento/Seminário, 

Evento/Workshop

- -

Analisar pedidos de reconsideração e 

recursos sobre indeferimento de 

certificação, exclusão temporária ou 

exclusão do Programa Operador 

Econômico Autorizado (OEA), 

considerando os requisitos legais.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Habilitar, credenciar ou autorizar 

intervenientes no comercio exterior de 

acordo com sua atuação, requisitos e 

condições estipulados pelas legislações 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar a conformidade de intervenientes 

no comercio exterior aos requisitos e 

condições para a sua atuação, conforme 

estipulado pelas legislações pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Adaptar-se aos desafios, contingências e  

modificações do contexto organizacional,  

mostrando receptividade a processos de 

mudança.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Executar verificações relativas à análise da 

manutenção do cumprimento das 

exigências do Programa Operador 

Econômico Autorizado (OEA) conforme 

normas e manual vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerir as Trilhas de Aprendizagem, 

definindo a metodologia, realizando a 

disseminação, integração com sistemas 

internos e articulação com envolvidos no 

processo, utilizando plataforma específica.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Verificar a conformidade da documentação 

com o informado na Declaração de 

Remessa Internacional, de acordo com a 

legislação e normas pertinentes,  utilizando 

os sistemas aduaneiros adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar diferentes situações e 

perspectivas com base em evidências 

quantitativas e qualitativas, identificando 

alternativas e soluções adequadas à 

complexidade do contexto.

Outras não 

especificadas
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar os instrumentos de gestão de 

desempenho,  orientando tempestivamente 

os servidores e chefias, com base na 

legislação e ferramentas pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Identificar e valorar bens de viajantes, 

utilizando técnicas e ferramentas 

adequadas, que possam ser objeto de 

tributação e/ou retenção.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar o desempenho de servidores 

em estágio probatório, por meio de 

articulação com servidores e chefia, com 

base na legislação e normas pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar o domínio de competências 

necessárias aos candidatos a processos 

seletivos internos, por meio de entrevista, 

com base nas evidências 

comportamentais, considerando as normas 

vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Elaborar representação fiscal, aplicando se 

necessário, penas de perdimentos, nas 

hipóteses previstas em lei, detectadas no 

controle aduaneiro.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar ações de reconhecimento e 

valorização de servidores, por meio de 

premiações e outras boas práticas, 

considerando regulamentos pertinentes e 

observando critérios de transparência e 

meritocracia.

Administração 

Pública
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Sim Gestão de pessoas - - - -

Mediar conflitos entre servidores, gestores 

e equipes de trabalho, utilizando técnicas 

de mediação preconizadas na literatura e 

considerando o equilíbrio psicossocial dos 

envolvidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Selecionar viajantes para inspeção de 

bagagem, utilizando técnicas e sistemas 

adequados, conforme os manuais internos 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar acolhimento psicossocial aos 

servidores, de acordo com critérios de 

empatia e imparcialidade, fazendo uso de 

técnicas, ferramentas e ambiente 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Analisar, elaborar e registrar os atos de 

movimentação dos servidores, de acordo 

com as normas pertinentes, utilizando 

sistemas adequados.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Comunicar-se de forma objetiva,  

exercendo a escuta ativa, com linguagem 

acessível e adequada ao contexto e às 

características do interlocutor.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Selecionar os volumes de remessa 

internacional a serem fiscalizados de 

acordo com o remetente ou destinatário, o 

país de procedência e as características 

externas da remessa, para fins de 

tributação

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar o plano de capacitação em 

articulação com as áreas da RFB, com 

base no diagnóstico de necessidades e nas 

demandas estratégicas, observando as 

normas vigentes e utilizando o sistema 

específico.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Conceber, implantar e incrementar 

soluções inovadoras, pelo uso de 

questionamento e experimentação, 

gerando valor para a organização e para a 

sociedade.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Identificar e quantificar mercadoria contida 

em remessa internacional, utilizando as 

técnicas e ferramentas adequadas para 

confirmar sua classificação fiscal, origem e 

estado de novo ou usado, solicitando, se 

necessário, pericia.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Registrar e monitorar as ocorrências de 

férias, licenças e afastamentos dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, aplicando corretamente o instituto 

legal pertinente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Conduzir suas atividades com foco nos 

objetivos e metas organizacionais, 

primando pelo comprometimento e 

desenvolvimento profissional.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Lavrar autos de infração e representação 

fiscal, aplicando se necessário, penas de 

perdimentos, nas hipóteses previstas em 

lei, detectadas no controle aduaneiro.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Apurar o tempo de contribuição 

previdenciária anterior ao ingresso do 

servidor na Administração Pública Federal, 

a partir da análise dos documentos 

comprobatórios e das normas e legislação 

pertinentes, com posterior registro no 

sistema de gestão de pessoas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Compartilhar informações a respeito de 

ilícitos ou riscos ao controle aduaneiro, 

interna ou externamente, através dos 

meios autorizados, com finalidade de coibir 

ilícitos de forma mais ampla e efetiva.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Registrar as informações funcionais e 

pessoais que integram o cadastro dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, de acordo com as normas e a 

legislação pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Conceder regime aduaneiro especial de 

acordo com a documentação e a legislação 

pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -



Monitorar nos sistemas de gestão de 

pessoas os vencimentos e benefícios, tanto 

administrativos quanto judiciais, que 

compõem a folha de pagamento, 

realizando cálculos e registros pertinentes, 

de acordo com as normas e legislação 

vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Verificar a conformidade da documentação 

com o declarado na Declaração de 

Importação ou Exportação, de acordo com 

a legislação e normas pertinentes,  

utilizando os sistemas aduaneiros 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar a jornada de trabalho dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, realizando os registros 

pertinentes, de acordo com as normas e 

legislação vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Considerar e observar emoções em si 

mesmo e nos outros, para desencadear 

ações e reações que contribuam para um 

ambiente favorável e harmônico de 

trabalho.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar ações de promoção do bem-estar 

físico e mental dos servidores, alinhadas 

ao programa institucional, de acordo com a 

literatura de promoção de qualidade de 

vida no trabalho.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Elaborar atos de nomeação, de vacância 

decorrente de exoneração, posse em outro 

cargo inacumulável, readaptação e 

falecimento, verificando a documentação e 

normas pertinentes, registrando-os nos 

sistemas adequados.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Respeitar os princípios que norteiam a 

função pública e os valores institucionais 

de integridade, imparcialidade,  

profissionalismo e transparência

Outras não 

especificadas
-

Orientação por valores éticos 

(transversal)
Não Ética - - - -

Extrair, manipular e analisar dados, a partir 

de fontes internas ou externas, utilizando 

conceitos, técnicas e ferramentas 

adequados, de acordo com normas, 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Administração -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Demonstrar fluência em lingua estrangeira 

afeta às atividades da Instituição, de 

acordo com a norma culta.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -



Comunicar-se de forma objetiva,  

exercendo a escuta ativa, com linguagem 

acessível e adequada ao contexto e às 

características do interlocutor.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Conduzir suas atividades com foco nos 

objetivos e metas organizacionais, 

primando pelo comprometimento e 

desenvolvimento profissional.	Outras não 

especificadas	Foco nos resultados para os 

cidadãos	RFB - Servidores da RFB	COGEP - 

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE 

PESSOAS	DF	500	Outra - o tema do 

desenv

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Organizar e executar suas atividades 

profissionais fora das dependências da 

instituição, de forma a preservar os laços 

interpessoais e o engajamento no trabalho, 

estabelecendo prioridades e prevendo o 

tempo necessário para sua realização,  

com a utilização de tecnologias de 

comunicação e sistemas de

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Colaborar e cooperar em atividades 

desenvolvidas coletivamente, em busca do 

alcance de objetivos e propósitos 

compartilhados com atores internos e 

externos.

Outras não 

especificadas
-

Trabalho em equipe 

(transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Demonstrar fluência em lingua estrangeira 

afeta às atividades da Instituição, de 

acordo com a norma culta.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -

Avaliar a eficácia das capacitações, 

utilizando as ferramentas existentes, 

compartilhando os resultados com 

facilitadores e área demandante.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Produzir conhecimento de inteligência fiscal 

para subsidiar ações de fiscalização, 

repressão e combate a irregularidades, 

fraudes e ilícitos  tributários, aduaneiras e 

lavagem de dinheiro e ao financiamento do 

terrorismo, de acordo com a legislação e os 

processos internos da instituição.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar dados e informações para 

enquadramento de  fraudes e ilícitos 

investigados na legislação tributária, 

aduaneira e penal de acordo com o 

definido no manual de normas e 

procedimentos da Copei.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Disseminar e compartilhar o conhecimento 

adquirido por meio da sistematização de 

instrumentos, tais como manuais, roteiros e 

tutorias.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir a Operação de Inteligência 

adequada para obtenção de dados 

negados ou a neutralização de ações 

adversas, de acordo com o Manual de 

Normas e Procedimentos da Copei e 

executá-la com segurança e proficiência.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Modelar dados de fontes interna e externa, 

aplicando técnicas especializadas de 

tratamento de dados e inteligência Artificial.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir, prevenir e atuar em ações de 

combate à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento ao terrorismo, de acordo 

com critérios estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerir  procedimentos e recursos financeiros 

próprios da atividade de inteligência fiscal, 

de acordo com as normas vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar e gerenciar riscos a segurança 

institucional de acordo com o manual de 

Segurança Institucional e às ações de 

contrainteligência, seguindo as diretrizes 

estabelecidas pela Copei.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar e executar com segurança e 

proficiência operações ostensivas no 

contexto de investigações conjuntas com 

órgãos parceiros e demais ações de 

inteligência.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar, obter e operar  ferramentas 

tecnológicas, de acordo com as 

necessidades inerentes às atividades de 

pesquisa e investigação.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar o Sistema de Pesquisa e 

Investigação  no desenvolvimento das 

atividades da Copei.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar, avaliar, tratar e monitorar de 

forma sistemática, estruturada e oportuna 

os riscos em sua área de atuação, de 

forma alinhada aos contextos internos e 

externos, baseando-se nas melhores 

informações disponíveis, com respostas 

adequadas e tempestivas.

Administração -
Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar o impacto de suas ações para a 

obtenção dos resultados institucionais, 

considerando  a interação e a 

interdependência entre unidades e 

processos de trabalho.

Outras não 

especificadas
- Visão Sistêmica (transversal) Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Conduzir ações de aprendizagem, nas 

modalidades presencial e à distância, 

utilizando metodologias adequadas, de 

acordo com os objetivos instrucionais 

estabelecidos.

Educação - Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Identificar suas forças, fraquezas, 

capacidades e limitações, lidando com 

suas emoções, na busca do 

autodesenvolvimento contínuo, para a 

construção da capacidade de liderança.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Controlar a movimentação de cargas, de 

acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, utilizando os sistemas 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar índicios de contrafação da 

mercadoria de acordo com os padrões 

característicos do fabricante.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Comunicar os propósitos, estratégias, 

planos e resultados da organização, 

atuando com empatia, assertividade e 

clareza.

Comunicação -
Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Comunicação - - - -

Atuar de forma colaborativa e proativa junto 

aos atores essenciais ao alcance dos 

objetivos estratégicos da organização, 

buscando agendas de interesse comum e 

promovendo o fortalecimento das relações 

institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Distribuir as atividades para unidades e 

equipes, gerindo o tempo, estabelecendo 

prioridades, compartilhando 

responsabilidades e promovendo 

autonomia.

Outras não 

especificadas
-

Trabalho em equipe 

(transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e quantificar a mercadoria 

submetida a despacho aduaneiro, 

utilizando as técnicas e ferramentas 

adequadas para confirmar sua 

classificação fiscal, origem e estado de 

novo ou usado, solicitando, se necessário, 

pericia.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Liderar pessoas e equipes, inspirando pelo 

exemplo, promovendo inclusão, 

cooperação, colaboração, valorização, bem-

estar, desenvolvimento contínuo e a alta 

performance.

Outras não 

especificadas
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar e decidir justificadamente as 

solicitações de habilitação de regimes 

aduaneiros especiais, sua aplicação e 

extinção, observando os prazos legais, de 

acordo com as normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Respeitar e avaliar opiniões, ideias e 

pensamentos divergentes, mostrando-se 

aberto à reavaliação de projetos, soluções 

e estratégias, adaptando-se a novos 

cenários.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar regimes especiais aduaneiros 

conceditos, controlando os prazos e o 

cumprimento das condições e tomando as 

providências necessárias, conforme 

legislação especifica.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar  a  atuação do contribuinte em seu 

ramo de negócio, comparando-a com a 

realidade do mercado buscando identificar 

situações atípicas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Orientar a tomada de decisão e as 

atividades da organização para a geração 

de valor para a sociedade, considerando as 

necessidades, expectativas e o interesse 

públicos.

Outras não 

especificadas
-

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação Formal
Educação 

Formal/Mestrado
Híbrido

Mestrado Profissional 

em Administração 

Pública

Mediar conflitos, considerando as partes 

envolvidas e propondo soluções viáveis 

com foco na efetividade organizacional.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Formular a política de gerenciamento de 

risco operacionais, com base na análise 

periódica  dos  resultados das fiscalizações 

propostas pelas equipes especializadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar ilícitos aduaneiros, fraudes e 

crimes contra a ordem tributária de acordo 

com os manuais aduaneiros e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar os sujeitos passíveis de 

fiscalização, a partir da identificação de 

ilícitos e situações atípicas na atuação dos 

contribuintes, com o uso das bases de 

dados e outras ferramentas disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerenciar equipes de trabalho por meio de 

tecnologias de comunicação e informação, 

adotando padrões de conduta apropriados 

para relações interpessoais virtuais.

Administração -
Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Gerir resultados de pessoas e equipes com 

base em desempenho, metas e 

produtividade, atuando com assertividade 

no monitoramento de projetos e ações.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Retroalimentar os dados nos sistemas de 

gerenciamento de risco, com base em 

resultados de ações fiscais passadas, para 

subsidiar proposições de ações fiscais 

futuras.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Selecionar sujeitos passivos e operações 

para fiscalização, de acordo com critérios 

de conveniência e oportunidade, os 

resultados anteriores e as normas e 

manuais pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Criar ambiente favorável a processos de 

mudança organizacional, experimentação e 

melhoria contínua, estimulando a 

criatividade e adoção de soluções 

inovadoras para lidar com desafios atuais e 

futuros.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar os dados e informações 

disponíveis, a fim de concluir pela 

regularidade ou não dos intervenientes ou 

das operações de comércio exterior em 

relação à legislação.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Estabelecer acordos e consensos com 

pessoas e grupos de acordo com as 

condições e contrapartidas da instituição, 

utilizando técnicas de negociação por meio 

de processo democrático, ético e legal.

Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Arrolar bens e direitos do sujeito passivo 

e/ou solicitar medida de cautelar fiscal, de 

acordo com a legislação e as normas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conduzir auditorias fiscais relativas aos 

diversos ilícitos aduaneiros, tais como erro 

de classificação fiscal, inadimplemento de 

Drawback, ocultação de sujeito passivo, 

subvaloração, subfaturamento, introdução 

clandestina de mercadoria, exportação 

fictícia, não comprovação da mercadoria 

declarada,

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Oferecer ao servidor informações a 

respeito de seu desempenho, apontando 

pontos positivos e pontos a melhorar.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar objetivos, metas e iniciativas para 

as unidades e equipes, alinhadas às 

estratégias institucionais, identificando 

necessidades e prioridades para a 

maximização dos resultados.

Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Representar a RFB em eventos internos e 

externos de relevância institucional, de 

acordo com os interesses e propósitos da 

instituição, com postura, clareza e 

comunicação adequada.

Comunicação -
Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Comunicação - - - -

Responder às adversidades, lidando com 

pressões cotidianas e ajustando as ações 

de forma persistente e proativa.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Lavrar autos de infração  com Sistema 

Integrado de Emissão de Auto de Infração-

Aduaneiro (E-Safira), Sistema SIAR e 

outros, no caso de constatação de infração 

à legislação tributária e aduaneira, 

identificando o sujeito passivo, 

descrevendo os fatos com o uso de 

imagens indicando o dispositivo legal

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar atos e fatos jurídicos, confrontando-

os com as normas, doutrina e 

jurisprudência pertinentes, elaborando 

manifestações orais ou escritas.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar representação fiscal interna, de 

acordo com a legislação e as normas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar Representação Fiscal para Fins 

Penais e/ou Representação para Fins 

Penais, com seu registro nos sistemas 

aplicáveis, de acordo com legislação e 

normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar atos e fatos jurídicos, confrontando-

os com as normas, doutrina e 

jurisprudência pertinentes, elaborando 

manifestações orais ou escritas.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

Distância -

Aplicar metodologias de identificação de 

irregularidades tributarias, com adoção de 

critérios de risco e priorização de ações de 

conformidade tributária.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conduzir entrevista, empregando técnicas 

adequadas para a identificação de fraudes, 

real beneficiário, sujeito passivo solidário e 

outros ilícitos tributários.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Verificar o cumprimento dos requisitos para 

concessão e manutenção de Registro 

Especial, identificando indícios de fraude 

ou sonegação, observando a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Executar o procedimento fiscal  de acordo 

com as operações programadas, de acordo 

com o disposto nos manuais de 

fiscalização, nas jurisprudência judicial e 

administrativa, na legislação tributária, com 

o emprego de técnicas de auditoria.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Proceder ao arrolamento de bens ou à 

representação para Medidas Cautelares 

Fiscais, durante o procedimento fiscal, 

observando a legislação vigente e 

utilizando sistemas pertinentes

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Proceder à Representação Fiscal para Fins 

Penais, observando a legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Identificar o descumprimento de obrigações 

tributárias, por meio da análise de dados 

econômicos fiscais do contribuinte.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar a execução da ação fiscal, de 

acordo com os indicios levantados e as 

operações programadas, com foco nos 

objetivos e metas organizacionais.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Proceder à diligência fiscal, identificando 

seu objetivo a fim de atender demandas de 

órgãos externos, órgãos julgadores ou 

subsidiar procedimento fiscal em 

andamento,  elaborando relatório, termos e 

propondo, se for o caso, novo 

procedimento fiscal.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Verificar as inconsistências apontadas a 

partir do cotejamento das declarações dos 

contribuintes com os dados de fontes 

internas e externas, utilizando sistemas 

específicos e observando a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar abordagens, revistas em pessoas 

e buscas em estabelecimentos, recintos 

alfandegados e veículos, utilizando 

técnicas de segurança apropriadas, de 

acordo com a legislação e manuais 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Executar ações de atendimento pré-

hospitalar, de acordo com a situação e 

natureza da atividade, conforme 

orientações internas e melhores práticas 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conduzir o agente k9, de acordo com as 

normas internas e práticas estabelecidas 

durante o curso de formação de 

condutores.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conduzir veículos em operações, utilizando 

técnicas de direção adequadas à situação 

específica.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar a conformidade entre a 

documentação fiscal e a mercadoria 

fiscalizada, nos termos da legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Administrar e controlar a aquisição, o 

recebimento, a distribuição, a manutenção 

e a guarda de armarmentos institucionais e 

demais equipamentos especiais, conforme 

legislação vigente e normas internas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Controlar as manutenções de 

equipamentos e frotas realizadas pelas 

empresas contratadas, para alcançar a 

maior disponibilidade possível da frota e 

garantir a segurança, de acordo com o 

programa de manutenção do fabricante ou 

contrato, no que couber.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar técnicas de defesa pessoal, em 

situações de ataque, considerando o 

disciplinamento interno.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar entrevistas de modo a detectar 

indícios de ilícitos, conforme orientações 

dos manuais vigentes, utilizando as 

técnicas operacionais de inteligência.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar equipamentos de filmagem e 

fotografia para produzir registros, inclusive 

os de visão noturna (infravermelho), 

conforme o objetivo da missão.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Estabelecer e executar estratégias de 

atuação em situações de crise, de acordo 

com a expertise da equipe, utilizando o 

planejamento e os manuais vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar ilícitos relacionados às 

operações de vigilância e repressão, de 

acordo com os manuais aduaneiros e a 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar ilícitos relacionados às 

operações de vigilância e repressão, de 

acordo com os manuais aduaneiros e a 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar, quantificar, valorar e classificar 

mercadorias, utilizando os sistemas 

adequados, de acordo com a legislação 

pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar possíveis perigos e riscos às 

operações, utilizando os relatórios de 

pesquisa e investigação, ou outras 

informações disponíveis, em acordo com 

normas vigentes e expertise da equipe.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar substância suspeita aprendida 

utilizando Narcotest de acordo com os 

manuais pertinentes

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Levantar e classificar informações, com 

base em dados prévios ou de ofício, 

utilizando sistemas informatizados ou 

outros meios pertinentes para delimitação 

do escopo da operação.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Elaborar o planejamento de operações de 

vigilância e repressão, levando em conta 

todos os meios a serem empregados e os 

objetivos a serem alcançados, de acordo 

com os manuais e legislações vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar rondas e patrulhas considerando 

os locais, rotas, horários, modus operandi 

das organizações, baseado nas 

informações previamente coletadas de 

diversas fontes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Proceder à prisão em flagrante, aplicando 

as técnicas de segurança constantes do 

manual de vigilância e repressão, 

observados os casos previstos na 

legislação penal.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar equipamentos de radiocomunicação 

de acordo com as normas internas e 

externas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar o reconhecimento do cenário 

operacional, com base em informações que 

permitam dimensionar os riscos e os 

recursos necessários à operação, de 

acordo com os manuais pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar, de forma sistemática, rotas de 

tráfico de armas, drogas e outras 

mercadorias ilícitas, utilizando fontes de 

informação internas e externas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Tripular e conduzir embarcações de estado 

no serviço público, com segurança, 

resistência e aptidão físicas e psicológicas 

necessárias, inclusive para longas jornadas 

de trabalho.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar equipamentos especiais tais como 

scanners, drones submarinos (rov), drones 

(rpa), analisador de gás, endoscópio, 

espectrômetros e detectores de metais, 

para coibir ou identificar ilícitos aduaneiros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar e empregar armamento institucional 

e demais equipamentos especiais (letal e 

não-letal), de acordo com a Doutrina e as 

Regras de Segurança.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Baixar, visualizar e analisar demonstrações 

contábeis-financeiras e declarações fiscais 

e documentos fiscais, utilizando as 

ferramentas disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Elaborar critérios de seleção para a 

identificação de comportamentos em 

desacordo com as normas tributárias, 

observando características peculiares de 

segmentos de contribuintes, setores 

econômicos, novos modelos de negócio e 

transações digitais, empregando técnicas 

contemporâneas de análise de dados

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar o Dossiê de Seleção, utilizando os 

sistemas de programação, observando 

normas e orientações pertinentes

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Operar funcionalidades de aplicativos de 

automação de escritório, tais como: 

planilhas, processadores de texto e 

ferramentas de apresentação, de acordo 

com os padrões institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Atender tempestivamente a demandas 

internas e externas, tendo em vista a 

natureza da solicitação, a legislação 

vigente e os sistemas disponíveis, 

adequando sua linguagem e postura para 

este fim.

Administração -
Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Disseminar e compartilhar o conhecimento 

adquirido por meio da sistematização de 

instrumentos, tais como manuais, roteiros e 

tutorias.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Compartilhar, manter atualizadas e dar 

publicidade às informações pertinentes à 

sua área, de acordo com as diretrizes 

institucionais e as normas pertinentes, 

utilizando os veículos e meios de 

comunicação adequados.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -

Elaborar minutas, pareceres, despachos, 

relatórios e outros documentos, 

observando o Manual de Redação da RFB 

e as normas pertinentes.

Administração - Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo - - - -

Adaptar-se aos desafios, contingências e  

modificações do contexto organizacional,  

mostrando receptividade a processos de 

mudança.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar ou propor a aplicação de 

penalidades à autoridade competente, 

instaurando processo de apuração, 

considerando as obrigações e sanções 

previstas na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) - - - -

Identificar indícios de fraudes fiscais para a 

programação de ações de combate, de 

acordo com a legislação e as diretrizes 

definidas pela área competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

- -

Elaborar indicadores para 

acompanhamento de atividades, de acordo 

com metodologia utilizada na RFB

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -



Gerenciar contratos, formalizando os 

procedimentos de celebração, alterações, 

eventual aplicação de sanções e extinção, 

com base na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) - - - -

Identificar indícios de fraudes fiscais para a 

programação de ações de combate, de 

acordo com a legislação e as diretrizes 

definidas pela área competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar indícios de irregularidades 

tributárias para a programação de 

auditorias fiscais ou ações de 

conformidade, de acordo com a legislação 

e as diretrizes definidas pela área 

competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar os procedimentos apropriados de 

aquisições e contratações, de maneira 

conjunta com as áreas demandantes, os 

gestores e os fiscais de contrato, com base 

nas prioridades estabelecidas, no 

Orçamento Anual aprovado e na legislação 

referente a aquisições e contratações.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) - - - -

Avaliar desenhos técnicos (plantas) 

conforme contrato, normas técnicas de 

arquitetura e engenharia, utilizando os 

softwares homologados pela RFB.

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar indícios de planejamento 

tributário abusivo para a programação de 

auditorias fiscais, de acordo com a 

legislação e as diretrizes definidas pela 

área competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Extrair, manipular e analisar dados, a partir 

de fontes internas ou externas, utilizando 

conceitos, técnicas e ferramentas 

adequados, de acordo com normas, 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Administração -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar as condições de infraestrutura dos 

imóveis objetos de locação, bom base na 

legislação vigente.

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar elementos de interesse fiscal nos 

expedientes recebidos, com base em 

critérios de consistência e relevância, 

decidindo pelo encaminhamento mais 

adequado, observando as diretrizes 

institucionais.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar cadastros e atualizações de 

imóveis nos sistemas informatizados 

disponíveis, por meio da avaliação das 

condições dos imóveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -



Conduzir ações de aprendizagem, nas 

modalidades presencial e à distância, 

utilizando metodologias adequadas, de 

acordo com os objetivos instrucionais 

estabelecidos.

Educação - Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Elaborar documentos oficiais referentes a 

contratações de projetos, obras e serviços 

de engenharia com base na legislação 

vigente e, quando aplicáveis, nas minutas-

padrão estabelecidas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Monitorar e avaliar a execução de 

contratos, com base nas orientações do 

gestor do contrato, nos termos contratuais 

e na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Realizar periodicamente levantamento das 

decisões no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF 

para elaboração de relatórios a serem 

divulgados internamente, segundo critérios 

pré-estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar e executar projetos e programas, 

de acordo com os objetivos institucionais, 

observados os prazos e orçamentos, 

utilizando metodologias e ferramentas 

adequadas.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento - - - -

Considerar e observar emoções em si 

mesmo e nos outros, para desencadear 

ações e reações que contribuam para um 

ambiente favorável e harmônico de 

trabalho.

Administração 

Pública
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - -
Inteligência 

Emocional

Identificar, avaliar, tratar e monitorar de 

forma sistemática, estruturada e oportuna 

os riscos em sua área de atuação, de 

forma alinhada aos contextos internos e 

externos, baseando-se nas melhores 

informações disponíveis, com respostas 

adequadas e tempestivas.

Administração -
Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir as regras de negócio aplicáveis e 

homologar sistemas corporativos, 

monitorando sua utilização e efetuando as 

correções necessárias, de acordo com as 

devolutivas dos usuários e as normas 

pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Administração 

Pública
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Outro Tipo não 

Especificado
- Híbrido Licença Capacitação

Instruir, selecionar, encaminhar, 

acompanhar e/ou arquivar documentos e 

processos, utilizando os sistemas 

adequados, de acordo com a sua natureza 

e a legislação pertinente.

Administração - Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo - - - -



Demonstrar fluência em língua estrangeira 

afeta às atividades da Instituição, de 

acordo com a norma culta.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -

Realizar fiscalização técnica dos contratos 

de projetos, obras e serviços de 

engenharia, conforme as normas técnicas 

e legislação vigente.

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar as condições de infraestrutura dos 

imóveis objetos de locação, bom base na 

legislação vigente.

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar cadastros e atualizações de 

imóveis nos sistemas informatizados 

disponíveis, por meio da avaliação das 

condições dos imóveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Elaborar documentos oficiais referentes a 

contratações de projetos, obras e serviços 

de engenharia com base na legislação 

vigente e, quando aplicáveis, nas minutas-

padrão estabelecidas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Elaborar e avaliar planos e orçamentos de 

projetos, obras e serviços de engenharia, 

com base em orientações técnicas e 

priorizando demandas de acordo com os 

recursos disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Registrar e monitorar as ocorrências de 

férias, licenças e afastamentos dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, aplicando corretamente o instituto 

legal pertinente.

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas
Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Identificar possibilidades de racionalização, 

automatização e melhoria das rotinas e 

processos de trabalho, considerando as 

boas práticas nos âmbitos interno e 

externo, assim como as necessidades e 

expectativas dos usuários.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância

Controle Processual: 

do básico ao 

avançado

Elaborar e avaliar memoriais descritivos e 

cadernos de encargos e especificações, 

com base na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar fiscalização técnica dos contratos 

de projetos, obras e serviços de 

engenharia, conforme as normas técnicas 

e legislação vigente.

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar a necessidade de ações 

preventivas e corretivas para manutenção 

de bens imóveis, por meio de avaliação 

periódica da infraestrutura física.

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Aplicar ou propor a aplicação de 

penalidades à autoridade competente, 

instaurando processo de apuração, 

considerando as obrigações e sanções 

previstas na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Gerir resultados de pessoas e equipes com 

base em desempenho, metas e 

produtividade, atuando com assertividade 

no monitoramento de projetos e ações.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Organizar e conduzir encontros, 

presenciais ou à distância, com foco nos 

resultados esperados, primando pelo 

engajamento de todos os participantes e 

observando o cronograma definido.

Administração -
Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Identificar e aplicar as medidas coercitivas 

cabíves na cobrança dos débitos ou 

formalizar as respectivas representações, 

conforme as normas  pertinentes e 

utilizando as ferramentas adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Identificação e 

aplicação de medidas 

coercitivas

Propor e acompanhar a elaboração, 

alteração e revogação de atos normativos, 

observando técnicas legislativas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar possibilidades de racionalização, 

automatização e melhoria das rotinas e 

processos de trabalho, considerando as 

boas práticas nos âmbitos interno e 

externo, assim como as necessidades e 

expectativas dos usuários.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Organizar e executar suas atividades 

profissionais fora das dependências da 

instituição, de forma a preservar os laços 

interpessoais e o engajamento no trabalho, 

estabelecendo prioridades e prevendo o 

tempo necessário para sua realização,  

com a utilização de tecnologias de 

comunicação e sistemas de

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar e distribuir processos 

administrativos fiscais, para as Delegacia 

da Receita Federal do Brasil de Julgamento 

(DRJ), turmas ou julgadores, observadas 

as prioridades estabelecidas na legislação, 

a semelhança e conexão de matérias, a 

capacidade de julgamento e a competência 

material.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Aplicar as medidas legais cabíveis pelo 

descumprimento da obrigação de entrega 

de declaração aos contribuintes que não se 

regularizaram, de acordo com as normas 

pertinentes e utilizando as ferramentas 

adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conduzir processos licitatórios, em suas 

fases interna e externa, segundo a 

legislação vigente, com a utilização das 

ferramentas oficiais disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Planejar o uso e análise de dados, 

provendo informações e gerando 

conhecimento.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Elaborar estudos tributários e aduaneiros, 

inclusive calculando impacto orçamentário 

e financeiro de medidas propostas, 

utilizando modelos matemáticos, 

simuladores, extração de dados, 

informações sobre cenários econômicos e 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar fraude em Guia de Recolhimento 

do FGTS e de Informações à Previdência 

Social (GFIP) e adotar as medidas 

pertinentes a cada caso, de acordo com a 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar e acompanhar a sistemática de 

gestão do clima organizacional, com base 

na interpretação dos resultados das 

pesquisas periódicas, envolvendo gestores, 

servidores e rede de suporte da gestão de 

pessoas, de acordo com orientações da 

literatura científica.

Administração -
Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Sim Gestão de pessoas - - - -

Planejar e distribuir processos 

administrativos fiscais, para as Delegacia 

da Receita Federal do Brasil de Julgamento 

(DRJ), turmas ou julgadores, observadas 

as prioridades estabelecidas na legislação, 

a semelhança e conexão de matérias, a 

capacidade de julgamento e a competência 

material.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Controlar a entrada, o estoque e a saída de 

bens patrimoniais e bens de consumo, 

registrando nos sistemas informatizados 

pertinentes e instrundo processo 

administrativo se for o caso.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Disseminar metodologias e ferramentas 

colaborativas para projetos inovadores, 

acolhendo ideias e insights produzidos de 

forma integrada, contribuindo para a 

eficiência organizacional.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Elaborar estudos relativos a decisões 

judiciais e administrativas no âmbito do 

contencioso fiscal (administrativo e 

judicial), identificando, se houver, teses 

divergentes e jurisprudências pacificadas.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar documentos oficiais referentes a 

aquisições e contratações com base na 

legislação vigente e, quando aplicáveis, 

nas minutas-padrão estabelecidas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Identificar ilícitos aduaneiros, fraudes e 

crimes contra a ordem tributária, com base 

nos resultados da gestão de risco, e adotar 

as providências pertinentes, de acordo com 

os manuais aduaneiros e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar o mérito e decidir sobre os pedidos 

de retificação de documentos de 

arrecadação, de acordo com as normas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar e manifestar-se acerca das 

propostas de alterações da legislação 

tributária e aduaneira, empregando 

adequada redação e modelo de elaboração 

de atos definido pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Estabelecer preços de referência nas 

aquisições e contratações, com base na 

legislação vigente, utilizando as 

ferramentas institucionais disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Avaliar portfólios, programas e projetos, 

utilizando as respectivas metodologias 

adotadas pela instituição, alinhando-as ao 

planejamento estratégico institucional.

Administração - Outras não especificadas Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Realizar fiscalização administrativa, técnica 

e/ou setorial de contratos, com base na 

legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar as necessidades da instituição 

relativas à gestão de processos, por meio 

da análise de maturidade, adaptando a 

metodologia com a realidade da RFB.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -



Gerenciar contratos, formalizando os 

procedimentos de celebração, alterações, 

eventual aplicação de sanções e extinção, 

com base na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Gerenciar equipes de trabalho por meio de 

tecnologias de comunicação e informação, 

adotando padrões de conduta apropriados 

para relações interpessoais virtuais.

Administração -
Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância, Híbrido

Aplicativo CANVA - 

Montagem de 

Apresentações

Cadastrar e monitorar o deslocamento de 

servidores, com base nos instrumentos 

convocatórios e utilizando os sistemas 

disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Controlar a execução orçamentária, por 

meio de relatórios extraídos do Sistema 

Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (Siafi), aplicando os 

ajustes necessários ao orçamento, 

conforme as normas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Realizar periodicamente levantamento das 

decisões no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF 

para elaboração de relatórios a serem 

divulgados internamente, segundo critérios 

pré-estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar os procedimentos apropriados de 

aquisições e contratações, de maneira 

conjunta com as áreas demandantes, os 

gestores e os fiscais de contrato, com base 

nas prioridades estabelecidas, no 

Orçamento Anual aprovado e na legislação 

referente a aquisições e contratações.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Empenhar, liquidar e pagar despesas, 

conforme normas orçamentárias, contábeis 

e tributárias, utilizando sistemas 

disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Efetuar todos os registros necessários à 

realização das atividades referentes às 

aquisições e contratações nos sistemas 

pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Mediar conflitos, considerando as partes 

envolvidas e propondo soluções viáveis 

com foco na efetividade organizacional.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido Gestão de Conflitos



Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar, monitorar e controlar a 

descentralização dos créditos 

orçamentários e recursos financeiros para 

as despesas de custeio e investimento, 

conforme leis e normas pertinentes, 

utilizando os sistemas disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Armazenar e guardar mercadorias 

apreendidas, ou removidas de outros 

recintos armazenadores, sob o aspecto de 

controle físico, movimentação e manuseio, 

de acordo com as normas e procedimentos 

estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Comunicar os propósitos, estratégias, 

planos e resultados da organização, 

atuando com empatia, assertividade e 

clareza.

Comunicação -
Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Sim Comunicação Curso - Distância, Híbrido

Comunicação Externa 

e Interna

Analisar documentação comprobatória da 

despesa, conferindo documentos 

relacionados a cada fase da despesa 

pública, conforme normas orçamentárias, 

contábeis e tributárias, efetuando o registro 

da conformidade no sistema Sistema 

Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (Siafi).

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Efetivar registros contábeis 

tempestivamente, no sistema pertinente, de 

acordo com a situação dos processos 

administrativos, as respectivas mercadorias 

apreendidas e o local dos recintos onde as 

mercadorias estão armazenadas, utilizando 

de contas de classificação contábil 

existentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prestar serviços de atendimento ao 

contribuinte, utilizando os diversos canais 

disponíveis, normativos e manual vigentes , 

considerando as situações concretas do 

cidadão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Efetuar registros contábeis no Sistema 

Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (Siafi), relativos às 

unidades gestoras jurisdicionadas, 

conforme a legislação pertinente da área 

contábil.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Contabilidade - - - -



Gerir e executar atividades relacionadas à 

destruição ou inutilização de mercadorias, 

conforme norma específica que regula o 

assunto, bem assim promover a destinação 

de resíduos e rejeitos de acordo com 

legislação ambiental aplicável.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Demonstrar fluência em língua estrangeira 

afeta às atividades da Instituição, de 

acordo com a norma culta.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação Curso - Distância, Híbrido

Língua Francesa 

ONLINE para 

Atendentes CAC

Planejar e executar a administração de 

dados, de acordo com legislação e normas 

pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Gerir e executar  atividades relacionadas à 

doação a organizações da sociedade civil 

ou  à incorporação a órgãos da 

administração pública, conforme norma 

específica que regula o assunto, sem 

prejuízo de observãncia de outras 

legislações aplicáveis à matéria.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerir, em âmbito nacional e regional, a 

administração e a destinação de 

mercadorias apreendidas, observadas as 

normas e procedimentos aplicáveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerir e executar atividades relacionadas a 

leilão de mercadorias apreendidas, 

conforme normas específicas que regulam 

o assunto, minuta de edital padrão 

aprovado pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, sem prejuízo de 

observância de outras legislações 

aplicáveis à matéria.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar a classificação do documento,  

de acordo com a legislação pertinente, para 

guarda e/ou eliminação.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Documentação e Arquivo - - - -

Gerenciar equipes de trabalho por meio de 

tecnologias de comunicação e informação, 

adotando padrões de conduta apropriados 

para relações interpessoais virtuais.

Administração -
Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Comunicação Curso - Distância, Híbrido

Gestão de Equipes 

em Trabalho Remoto

Estabelecer normas complementares à 

gestão de documentos e processos, com 

base nas diretrizes dos orgãos reguladores.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Documentação e Arquivo - - - -

Identificar possibilidades de racionalização, 

automatização e melhoria das rotinas e 

processos de trabalho, considerando as 

boas práticas nos âmbitos interno e 

externo, assim como as necessidades e 

expectativas dos usuários.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -



Organizar e conduzir encontros, 

presenciais ou à distância, com foco nos 

resultados esperados, primando pelo 

engajamento de todos os participantes e 

observando o cronograma definido.

Administração -
Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Instruir, selecionar, encaminhar, 

acompanhar e/ou arquivar documentos e 

processos, utilizando os sistemas 

adequados, de acordo com a sua natureza 

e a legislação pertinente.

Administração - Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo - - - -

Monitorar e executar projetos e programas, 

de acordo com os objetivos institucionais, 

observados os prazos e orçamentos, 

utilizando metodologias e ferramentas 

adequadas.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim Planejamento e orçamento - - - -

Criar ambiente favorável a processos de 

mudança organizacional, experimentação e 

melhoria contínua, estimulando a 

criatividade e adoção de soluções 

inovadoras para lidar com desafios atuais e 

futuros.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido Inovação e Mudança

Atuar de forma colaborativa e proativa junto 

aos atores essenciais ao alcance dos 

objetivos estratégicos da organização, 

buscando agendas de interesse comum e 

promovendo o fortalecimento das relações 

institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar atos e fatos jurídicos, confrontando-

os com as normas, doutrina e 

jurisprudência pertinentes, elaborando 

manifestações orais ou escritas.

Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar e controlar a adimplência das 

diversas modalidades de parcelamento, 

utilizando sistema específico ou 

manualmente, de acordo com os 

normativos vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e rescindir os parcelamentos 

inadimplentes, praticando os atos 

necessários, de acordo com a legislação 

pertinente, utilizando os sistemas 

disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Controlar a  concessão de benefícios 

fiscais, regimes especiais de tributação e 

Simples Nacional/Simei, de acordo com as  

normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar a eficácia das capacitações, 

utilizando as ferramentas existentes, 

compartilhando os resultados com 

facilitadores e área demandante.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Aplicar diagnósticos para identificação de 

lacunas de competencias, orientando  os 

servidores e chefias e  utilizando as 

ferramentas adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -



Acompanhar a execução de ações de 

capacitação,  de acordo com as suas 

especificidades, administrando a 

participação dos treinandos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Identificar soluções de aprendizagem que 

atendam as necessidades da RFB.
Educação - Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Elaborar o plano de capacitação em 

articulação com as áreas da RFB, com 

base no diagnóstico de necessidades e nas 

demandas estratégicas, observando as 

normas vigentes e utilizando o sistema 

específico.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Planejar ação de capacitação, identificando 

seus objetivos de aprendizagem e as 

competências a serem desenvolvidas, 

observando o planejamento aprovado e os 

recursos necessários e disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Registrar as informações funcionais e 

pessoais que integram o cadastro dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, de acordo com as normas e a 

legislação pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Apurar o tempo de contribuição 

previdenciária anterior ao ingresso do 

servidor na Administração Pública Federal, 

a partir da análise dos documentos 

comprobatórios e das normas e legislação 

pertinentes, com posterior registro no 

sistema de gestão de pessoas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Registrar e monitorar as ocorrências de 

férias, licenças e afastamentos dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, aplicando corretamente o instituto 

legal pertinente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Monitorar nos sistemas de gestão de 

pessoas os vencimentos e benefícios, tanto 

administrativos quanto judiciais, que 

compõem a folha de pagamento, 

realizando cálculos e registros pertinentes, 

de acordo com as normas e legislação 

vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Monitorar a jornada de trabalho dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, realizando os registros 

pertinentes, de acordo com as normas e 

legislação vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -



Monitorar estagiários, mantendo atualizado 

seu cadastro e realizando o pagamento e o 

acompanhamento nos sistemas de gestão 

de pessoas, com base nas diretrizes 

institucionais, normas e legislação 

vigentes, a partir da solicitação das áreas 

demandantes, observado o quantitativo de 

vagas disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Aplicar os instrumentos de gestão de 

desempenho,  orientando tempestivamente 

os servidores e chefias, com base na 

legislação e ferramentas pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Acompanhar o desempenho de servidores 

em estágio probatório, por meio de 

articulação com servidores e chefia, com 

base na legislação e normas pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Analisar, elaborar e registrar os atos de 

movimentação dos servidores, de acordo 

com as normas pertinentes, utilizando 

sistemas adequados.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Elaborar atos de nomeação e exoneração 

de cargos em comissão e de designação e 

dispensa de funções de confiança, 

verificando sua adequação às normas 

pertinentes, registrando-os nos sistemas 

adequados.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Elaborar atos de nomeação, de vacância 

decorrente de exoneração, posse em outro 

cargo inacumulável, readaptação e 

falecimento, verificando a documentação e 

normas pertinentes, registrando-os nos 

sistemas adequados.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar e validar a Análise de Atribuições 

dos cargos efetivos, de acordo com a 

normatização pertinente, utilizando 

metodologia e ferramentas adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Realizar acolhimento psicossocial aos 

servidores, de acordo com critérios de 

empatia e imparcialidade, fazendo uso de 

técnicas, ferramentas e ambiente 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Realizar ações de promoção do bem-estar 

físico e mental dos servidores, alinhadas 

ao programa institucional, de acordo com a 

literatura de promoção de qualidade de 

vida no trabalho.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -



Realizar ações de fomento à diversidade e 

à inclusão de servidores e colaboradores, 

atuando sobre as diferentes formas de 

preconceito e discriminação, com base em 

práticas reconhecidas.

Outras não 

especificadas
-

Orientação por valores éticos 

(transversal)
Não Gestão de pessoas - - - -

Identificar a necessidade de ações 

preventivas e corretivas para manutenção 

de bens imóveis, por meio de avaliação 

periódica da infraestrutura física.

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar e manifestar-se acerca das 

propostas de alterações da legislação 

tributária e aduaneira, empregando 

adequada redação e modelo de elaboração 

de atos definido pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar ações para fortalecer a 

solidariedade e responsabilidade social dos 

servidores, considerando o elo trabalho e 

sociedade como elemento fundamental na 

promoção do bem-estar laboral.

Administração 

Pública
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não Gestão de pessoas - - - -

Analisar e manifestar-se acerca das 

propostas de alterações da legislação 

tributária e aduaneira, empregando 

adequada redação e modelo de elaboração 

de atos definido pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar as malhas com base na legislação 

vigente, implementando as decisões nos 

respectivos sistemas e efetuando a revisão 

do débito nos casos em que ela for 

necessária.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar e acompanhar a sistemática de 

gestão do clima organizacional, com base 

na interpretação dos resultados das 

pesquisas periódicas, envolvendo gestores, 

servidores e rede de suporte da gestão de 

pessoas, de acordo com orientações da 

literatura científica.

Administração -
Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas - - - -

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar vínculos de relacionamentos e 

informações sobre bens e direitos, créditos 

tributários já constituídos, processos de 

arrolamento e outros processos, que 

possibilitem a análise da atribuição de 

responsabilidade tributária a terceiros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Mediar conflitos entre servidores, gestores 

e equipes de trabalho, utilizando técnicas 

de mediação preconizadas na literatura e 

considerando o equilíbrio psicossocial dos 

envolvidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Elaborar estudos relativos a decisões 

judiciais e administrativas no âmbito do 

contencioso fiscal (administrativo e 

judicial), identificando, se houver, teses 

divergentes e jurisprudências pacificadas.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar ações de reconhecimento e 

valorização de servidores, por meio de 

premiações e outras boas práticas, 

considerando regulamentos pertinentes e 

observando critérios de transparência e 

meritocracia.

Administração 

Pública
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas - - - -

Conduzir processos licitatórios, em suas 

fases interna e externa, segundo a 

legislação vigente, com a utilização das 

ferramentas oficiais disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) - - - -

Elaborar critérios objetivos de seleção 

interna para postos gerenciais e áreas 

especializadas, de acordo com os 

direcionadores estratégicos, as 

características e natureza da atuação.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Identificar o domínio de competências 

necessárias aos candidatos a processos 

seletivos internos, por meio de entrevista, 

com base nas evidências 

comportamentais, considerando as normas 

vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Realizar periodicamente levantamento das 

decisões no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF 

para elaboração de relatórios a serem 

divulgados internamente, segundo critérios 

pré-estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar e orientar a execução das etapas 

de seleção interna para postos gerenciais e 

áreas especializadas, de acordo com os 

requisitos e as normas pertinentes, 

utilizando as ferramentas adequadas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar periodicamente levantamento das 

decisões no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF 

para elaboração de relatórios a serem 

divulgados internamente, segundo critérios 

pré-estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar recursos e pedidos apresentados 

pelos contribuintes, conforme as normas  

pertinentes e utilizando as ferramentas 

adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Realizar periodicamente levantamento das 

decisões no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF 

para elaboração de relatórios a serem 

divulgados internamente, segundo critérios 

pré-estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar a aderência da representação para 

propositura de Medida Cautelar Fiscal, 

conforme informado pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

subsidiando futuras representações.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar periodicamente levantamento das 

decisões no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF 

para elaboração de relatórios a serem 

divulgados internamente, segundo critérios 

pré-estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Pesquisar e validar bens e direitos que 

subsidiem a elaboração de Termo de 

Arrolamento e/ou a instrução da 

representação para fins de propositura de 

Medida Cautelar Fiscal, conforme as 

normas  pertinentes e utilizando as 

ferramentas adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar estudos relativos a decisões 

judiciais e administrativas no âmbito do 

contencioso fiscal (administrativo e 

judicial), identificando, se houver, teses 

divergentes e jurisprudências pacificadas.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Pesquisar e validar bens e direitos que 

subsidiem a elaboração de Termo de 

Arrolamento e/ou a instrução da 

representação para fins de propositura de 

Medida Cautelar Fiscal, conforme as 

normas  pertinentes e utilizando as 

ferramentas adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar vínculos de relacionamentos e 

informações sobre bens e direitos, créditos 

tributários já constituídos, processos de 

arrolamento e outros processos, que 

possibilitem a análise da atribuição de 

responsabilidade tributária a terceiros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Verificar periodicamente os processos de 

arrolamento, adotando eventuais 

providências pertinentes (saneamento, 

atualização do arrolamento, propositura de 

medida cautelar, encaminhamento, análise 

de pedidos, cumprimento decisões, dentre 

outras)

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar a aderência da representação para 

propositura de Medida Cautelar Fiscal, 

conforme informado pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

subsidiando futuras representações.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Representar à Procuradoria da Fazenda 

Nacional (PFN) para propositura de Medida 

Cautelar Fiscal, quando identificadas as 

hipóteses legais, conforme as normas  

pertinentes e utilizando as ferramentas 

adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Representar à Procuradoria da Fazenda 

Nacional (PFN) para propositura de Medida 

Cautelar Fiscal, quando identificadas as 

hipóteses legais, conforme as normas  

pertinentes e utilizando as ferramentas 

adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar estudos relativos a decisões 

judiciais e administrativas no âmbito do 

contencioso fiscal (administrativo e 

judicial), identificando, se houver, teses 

divergentes e jurisprudências pacificadas.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar fiscalização técnica dos contratos 

de projetos, obras e serviços de 

engenharia, conforme as normas técnicas 

e legislação vigente.

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar o Termo de Arrolamento, com 

descrição que permita a identificação 

rápida e inequívoca dos bens e direitos, ou 

Termo de Ausência de Bens e Direitos, 

conforme as normas  pertinentes e 

utilizando as ferramentas adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Identificar a necessidade de ações 

preventivas e corretivas para manutenção 

de bens imóveis, por meio de avaliação 

periódica da infraestrutura física.

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar estudos relativos a decisões 

judiciais e administrativas no âmbito do 

contencioso fiscal (administrativo e 

judicial), identificando, se houver, teses 

divergentes e jurisprudências pacificadas.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar e distribuir processos 

administrativos fiscais, para as Delegacia 

da Receita Federal do Brasil de Julgamento 

(DRJ), turmas ou julgadores, observadas 

as prioridades estabelecidas na legislação, 

a semelhança e conexão de matérias, a 

capacidade de julgamento e a competência 

material.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Propor os ajustes necessários na Lei 

Orçamentária Anual, conforme 

procedimentos e prazos estabelecidos em 

portaria publicada pela Secretaria de 

Orçamento Federal, por meio de sistemas 

adequados.

Administração - Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Identificar a ocorrência da hipótese de 

arrolamento, de acordo com as normas  

pertinentes e utilizando as ferramentas 

adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar e distribuir processos 

administrativos fiscais, para as Delegacia 

da Receita Federal do Brasil de Julgamento 

(DRJ), turmas ou julgadores, observadas 

as prioridades estabelecidas na legislação, 

a semelhança e conexão de matérias, a 

capacidade de julgamento e a competência 

material.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Propor os ajustes necessários na Lei 

Orçamentária Anual, conforme 

procedimentos e prazos estabelecidos em 

portaria publicada pela Secretaria de 

Orçamento Federal, por meio de sistemas 

adequados.

Administração - Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Avaliar e decidir quanto à conformidade 

dos pleitos de concessão de benefícios 

fiscais e regimes especiais de tributação, 

de acordo com as  normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Controlar a  concessão de benefícios 

fiscais, regimes especiais de tributação e 

Simples Nacional/Simei, de acordo com as  

normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Controlar a execução orçamentária, por 

meio de relatórios extraídos do Sistema 

Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (Siafi), aplicando os 

ajustes necessários ao orçamento, 

conforme as normas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Controlar a  concessão de benefícios 

fiscais, regimes especiais de tributação e 

Simples Nacional/Simei, de acordo com as  

normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar, registrar, justificar e encaminhar a 

proposta orçamentária, com base nas 

demandas e projetos identificados pelos 

gestores da RFB, conforme procedimentos 

e prazos estabelecidos na legislação, por 

meio dos sistemas disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar fraude em Guia de Recolhimento 

do FGTS e de Informações à Previdência 

Social (GFIP) e adotar as medidas 

pertinentes a cada caso, de acordo com a 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar, registrar, justificar e encaminhar a 

proposta orçamentária, com base nas 

demandas e projetos identificados pelos 

gestores da RFB, conforme procedimentos 

e prazos estabelecidos na legislação, por 

meio dos sistemas disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Distribuir o Referencial Monetário às 

unidades da RFB, com base na Lei 

Orçamentária Anual (LOA), em Referencial 

Orçamentário por despesas gerenciais.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -



Aplicar as medidas legais cabíveis pelo 

descumprimento da obrigação de entrega 

de declaração aos contribuintes que não se 

regularizaram, de acordo com as normas 

pertinentes e utilizando as ferramentas 

adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Distribuir e controlar o Referencial 

Orçamentário às unidades da RFB, com 

base na legislação.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Conduzir processos licitatórios, em suas 

fases interna e externa, segundo a 

legislação vigente, com a utilização das 

ferramentas oficiais disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Analisar os resultados dos dados, segundo 

os critérios estabelecidos, pelas unidades 

centrais, superintendências e unidades 

descentralizadas, verificando sua 

adequação à realidade, realizando 

eventuais melhorias no processo de 

trabalho.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar e distribuir processos 

administrativos fiscais, para as Delegacia 

da Receita Federal do Brasil de Julgamento 

(DRJ), turmas ou julgadores, observadas 

as prioridades estabelecidas na legislação, 

a semelhança e conexão de matérias, a 

capacidade de julgamento e a competência 

material.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar documentos oficiais referentes a 

aquisições e contratações com base na 

legislação vigente e, quando aplicáveis, 

nas minutas-padrão estabelecidas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Realizar a auditoria do direito creditório  em 

pedidos de restituição, ressarcimento, 

reembolso ou em declarações de 

compensação, conforme a amplitude do 

procedimento fiscal definido e  nos termos 

da legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -



Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar os procedimentos apropriados de 

aquisições e contratações, de maneira 

conjunta com as áreas demandantes, os 

gestores e os fiscais de contrato, com base 

nas prioridades estabelecidas, no 

Orçamento Anual aprovado e na legislação 

referente a aquisições e contratações.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) - - - -

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Estabelecer preços de referência nas 

aquisições e contratações, com base na 

legislação vigente, utilizando as 

ferramentas institucionais disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) - - - -

Planejar os procedimentos apropriados de 

aquisições e contratações, de maneira 

conjunta com as áreas demandantes, os 

gestores e os fiscais de contrato, com base 

nas prioridades estabelecidas, no 

Orçamento Anual aprovado e na legislação 

referente a aquisições e contratações.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Gerir, em âmbito nacional e regional, a 

administração e a destinação de 

mercadorias apreendidas, observadas as 

normas e procedimentos aplicáveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Criar ambiente favorável a processos de 

mudança organizacional, experimentação e 

melhoria contínua, estimulando a 

criatividade e adoção de soluções 

inovadoras para lidar com desafios atuais e 

futuros.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Empenhar, liquidar e pagar despesas, 

conforme normas orçamentárias, contábeis 

e tributárias, utilizando sistemas 

disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Adaptar-se aos desafios, contingências e  

modificações do contexto organizacional,  

mostrando receptividade a processos de 

mudança.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar ou propor a aplicação de 

penalidades à autoridade competente, 

instaurando processo de apuração, 

considerando as obrigações e sanções 

previstas na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) - - - -

Controlar a entrada, o estoque e a saída de 

bens patrimoniais e bens de consumo, 

registrando nos sistemas informatizados 

pertinentes e instruindo processo 

administrativo se for o caso.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Elaborar objetivos, metas e iniciativas para 

as unidades e equipes, alinhadas às 

estratégias institucionais, identificando 

necessidades e prioridades para a 

maximização dos resultados.

Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Monitorar semanalmente a conformidade 

dos saldos contábeis no sistema de 

administração orçamentária, financeira e 

patrimonial, notificando as UG no caso de 

inconsistências ou tomando as 

providências cabíveis, conforme manuais e 

legislação vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Contabilidade - - - -

Analisar e manifestar-se acerca das 

propostas de alterações da legislação 

tributária e aduaneira, empregando 

adequada redação e modelo de elaboração 

de atos definido pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Liderar pessoas e equipes, inspirando pelo 

exemplo, promovendo inclusão, 

cooperação, colaboração, valorização, bem-

estar, desenvolvimento contínuo e a alta 

performance.

Outras não 

especificadas
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerir resultados de pessoas e equipes com 

base em desempenho, metas e 

produtividade, atuando com assertividade 

no monitoramento de projetos e ações.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Orientar a tomada de decisão e as 

atividades da organização para a geração 

de valor para a sociedade, considerando as 

necessidades, expectativas e o interesse 

públicos.

Outras não 

especificadas
-

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Registrar mensalmente a conformidade 

contábil no Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo 

Federal (Siafi),  verificando a regularidade 

da execução orçamentária, financeira e 

patrimonial, de acordo com as normas 

contábeis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Contabilidade - - - -

Aplicar metodologias de seleção do direito 

creditório  em pedidos de restituição, 

ressarcimento, reembolso ou em 

declarações de compensação, adotando 

crit. de risco p/ priorizar a audit. do d. credit. 

definindo a amplit. do proc. fisc e 

compatibilizando a quant. de trab. 

selecionado c os rec. dispon

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Efetuar registros contábeis no Sistema 

Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (Siafi), relativos às 

unidades gestoras jurisdicionadas, 

conforme a legislação pertinente da área 

contábil.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Contabilidade - - - -



Analisar diferentes situações e 

perspectivas com base em evidências 

quantitativas e qualitativas, identificando 

alternativas e soluções adequadas à 

complexidade do contexto.

Outras não 

especificadas
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Cadastrar os processos envolvendo 

declaração de compensação realizando a 

operacionalização , quando necessário,  

nos respectivos sistemas da RFB, 

observando os manuais e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Cadastrar os pedidos de restituição, 

ressarcimento e reembolso realizando os 

procedimentos necessários ao pagamento 

da restituição, inclusive a compensação de 

ofício,  nos respectivos sistemas da RFB, 

observando os manuais e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir estratégia e planejamento das 

ações de cobrança do crédito tributário, em 

conformidade com o perfil do devedor, 

definindo metas e indicadores para cada 

ação de cobrança, em conjunto com as 

unidades descentralizadas, e divulgá-las às 

unidades executoras.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar a instrução processual do 

contencioso dos  pedidos de restituição, 

ressarcimento e reembolso, declaração de 

compensação e multa isolada por 

compensação indevida e o envio aos 

órgãos julgadores, observando os manuais 

e a legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar metodologias de seleção do direito 

creditório  em pedidos de restituição, 

ressarcimento, reembolso ou em 

declarações de compensação, adotando 

critérios de risco para priorizar a auditoria 

do direito creditório, definindo a amplitude 

do procedimento fiscal e compatibilizando a 

quantidade de t

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar atos e fatos jurídicos, confrontando-

os com as normas, doutrina e 

jurisprudência pertinentes, elaborando 

manifestações orais ou escritas.

Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Acompanhar os Créditos Tributários, por 

meio de ferramentas pertinentes, 

analisando situações de extinção e 

suspensão, dando o encaminhamento 

adequado e identificando aqueles com 

risco de prescrição para inscrição em 

Divida Ativa.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Comunicar-se de forma objetiva, exercendo 

a escuta ativa, com linguagem acessível e 

adequada ao contexto e às características 

do interlocutor.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -

Acompanhar e controlar a adimplência das 

diversas modalidades de parcelamento, 

utilizando sistema específico ou 

manualmente, de acordo com os 

normativos vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar, avaliar, tratar e monitorar de 

forma sistemática, estruturada e oportuna 

os riscos em sua área de atuação, de 

forma alinhada aos contextos internos e 

externos, baseando-se nas melhores 

informações disponíveis, com respostas 

adequadas e tempestivas.

Administração -
Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conceber, implantar e incrementar 

soluções inovadoras, pelo uso de 

questionamento e experimentação, 

gerando valor para a organização e para a 

sociedade.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Acompanhar a tramitação dos processos 

com crédito tributário sub judice, utilizando 

fontes internas e externas de informação, 

dando tratamento adequado aos débitos 

nos sistemas de controle interno, de acordo 

com a legislação pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Extrair, manipular e analisar dados, a partir 

de fontes internas ou externas, utilizando 

conceitos, técnicas e ferramentas 

adequados, de acordo com normas, 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Administração -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar os pedidos de cancelamento de 

declarações, em conformidade com atos 

legais e prazos prescricionais, adotando as 

medidas necessárias, utilizando as 

ferramentas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar e manter atualizada a Política de 

Gestão de Riscos Institucionais e normas 

complementares que orientem a execução 

do processo de gerenciamento de riscos, 

segundo a legislação vigente, as boas 

práticas internacionais e os objetivos 

estratégicos da RFB.

Administração -
Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -



Realizar fiscalização administrativa, técnica 

e/ou setorial de contratos, com base na 

legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) - - - -

Editar vídeos institucionais, em 

conformidade com modernas técnicas 

audiovisuais, para divulgação interna e 

externa.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Identificar as necessidades da instituição 

relativas à gestão de processos, por meio 

da análise de maturidade, adaptando a 

metodologia com a realidade da RFB.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e acompanhar os créditos 

tributários garantidos por Medidas 

Cautelares Fiscais (MCF), utilizando o 

sistema e-processos,  priorizando sua 

tramitação até a fase de execução fiscal, 

conforme Norma de Execução Conjunta 

RFB/PGFN.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Considerar e observar emoções em si 

mesmo e nos outros, para desencadear 

ações e reações que contribuam para um 

ambiente favorável e harmônico de 

trabalho.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar, monitorar e controlar a 

descentralização dos créditos 

orçamentários e recursos financeiros para 

as despesas de custeio e investimento, 

conforme leis e normas pertinentes, 

utilizando os sistemas disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Analisar o pedido de revisão de débito 

inscrito em Dívida Ativa, decorrente de 

parcelamento anterior à inscrição, 

verificando os requisitos previstos na 

legislação pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar atos interpretativos da legislação 

tributária e aduaneira, empregando 

técnicas de hermenêutica, redação 

adequada e modelos de elaboração de 

atos definidos pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar e gerar informações relativas à 

contabilidade de custos, segundo as 

normas, utilizando os sistemas gerenciais 

disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Contabilidade - - - -

Analisar a abrangência e requisitos legais 

da impugnação e recursos administrativos 

interpostos, dando o devido tratamento ao 

processo administrativo fiscal, de acordo 

com os normativos vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Operar funcionalidades de aplicativos de 

automação de escritório, tais como: 

planilhas, processadores de texto e 

ferramentas de apresentação, de acordo 

com os padrões institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -



Analisar os pedidos e manifestações dos 

contribuintes relacionados a parcelamento 

de débito, praticando os atos necessários, 

utilizando sistema específico e com base 

na legislação aplicável.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar o mérito e decidir sobre os pedidos 

de retificação de documentos de 

arrecadação, de acordo com as normas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e selecionar os contribuintes 

inadimplentes a partir de banco de dados 

de cobrança, considerando o valor do 

crédito tributário, critérios de risco e o prazo 

prescricional.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Calcular a suficiência do depósito do 

contribuinte de acordo com o alcance das 

decisões judiciais, identificando a 

possibilidade da suspensão da exigibilidade 

do crédito, de acordo com as normas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Atender tempestivamente a demandas 

internas e externas, tendo em vista a 

natureza da solicitação, a legislação 

vigente e os sistemas disponíveis, 

adequando sua linguagem e postura para 

este fim.

Administração -
Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Averiguar a regularidade do crédito 

tributário constituído, em conformidade 

com atos legais e prazos prescricionais, 

adotando as medidas necessárias, 

utilizando as ferramentas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Formalizar representação fiscal para fins 

penais, identificando as hipóteses cabíveis 

de acordo com a legislação pertinente  e 

utilizando os sistemas adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Formalizar Termo de Imputação de 

Responsabilidade Tributária (TIRT), 

conforme as normas  pertinentes e 

utilizando as ferramentas adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar suas forças, fraquezas, 

capacidades e limitações, lidando com 

suas emoções, na busca do 

autodesenvolvimento contínuo, para a 

construção da capacidade de liderança.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Efetuar a cobrança dos contribuintes 

inadimplentes, considerando o valor do 

crédito tributário e o prazo prescricional 

para cobrança, inclusive considerando  

critérios de risco de acordo com as normas 

pertinentes utilizando os meios adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar e executar a desativação ou 

migração de soluções de TI, quando 

identificada a necessidade por meio de  

demanda ou iniciativa da RFB.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Demonstrar fluência em lingua estrangeira 

afeta às atividades da Instituição, de 

acordo com a norma culta.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -

Disseminar e compartilhar o conhecimento 

adquirido por meio da sistematização de 

instrumentos, tais como manuais, roteiros e 

tutorias.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar e executar a administração de 

dados, de acordo com legislação e normas 

pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Comunicar-se de forma objetiva,  

exercendo a escuta ativa, com linguagem 

acessível e adequada ao contexto e às 

características do interlocutor.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -

Identificar e analisar os Créditos Tributários 

(CT) com risco de prescrição, por meio de 

gerenciais e extratores de dados, 

encaminhando-os para cobrança, 

inscrevendo-os em Dívida Ativa da União 

(DAU) ou extiguindo o CT.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conduzir suas atividades com foco nos 

objetivos e metas organizacionais, 

primando pelo comprometimento e 

desenvolvimento profissional.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar minuta de cálculo de exigência 

tributária decorrente de demanda judicial, 

com base na legislação pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Analisar a conformidade dos dados obtidos 

por meio dos indicadores de segurança de 

sistemas e infraestrutura de TI em relação 

aos valores aceitáveis previamente 

definidos em políticas, normas, padrões e 

procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Conduzir ações de aprendizagem, nas 

modalidades presencial e à distância, 

utilizando metodologias adequadas, de 

acordo com os objetivos instrucionais 

estabelecidos.

Educação -
Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim Gestão de pessoas - - - -

Efetuar a cobrança dos contribuintes 

inadimplentes, considerando o valor do 

crédito tributário e o prazo prescricional 

para cobrança, inclusive consderando  

critérios de risco de acordo com as normas 

pertinentes utilizando os meios adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar adequação e efetividade das 

políticas e soluções de segurança de 

acordo com as políticas, normas, padrões e 

procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Organizar e executar suas atividades 

profissionais fora das dependências da 

instituição, de forma a preservar os laços 

interpessoais e o engajamento no trabalho, 

estabelecendo prioridades e prevendo o 

tempo necessário para sua realização,  

com a utilização de tecnologias de 

comunicação e sistemas de

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Constituir o crédito tributário conforme as 

normas  pertinentes e utilizando as 

ferramentas adequadas, no âmbito da 

cobrança.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar operações de alocação de 

pagamento, suspensão, reativação e 

transferência de débitos nos respectivos 

sistemas de cobrança de acordo com as 

normas pertinentes utilizando os sistemas 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e acompanhar os créditos 

tributários garantidos por Medidas 

Cautelares Fiscais (MCF), utilizando o 

sistema e-processos,  priorizando sua 

tramitação até a fase de execução fiscal, 

conforme Norma de Execução Conjunta 

RFB/PGFN.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Emitir certidão negativa de débitos, 

mediante verificação da situação fiscal do 

contribuinte, utilizando sistemas 

informatizados que gera relatório de apoio 

à emissão de certidão.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Propor e acompanhar a elaboração, 

alteração e revogação de atos normativos, 

observando técnicas legislativas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Executar o acórdão dos órgãos do 

contencioso administrativo, efetuando, 

quando couber, os cálculos necessários, 

com base nas normas aplicáveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conceber, implantar e incrementar 

soluções inovadoras, pelo uso de 

questionamento e experimentação, 

gerando valor para a organização e para a 

sociedade.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Identificar desconformidades tributárias 

conforme as normas pertinentes e 

utilizando as ferramentas adequadas, 

inclusive analisando a necessidade de 

realizar reunião de conformidade.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Estabelecer acordos e consensos com 

pessoas e grupos de acordo com as 

condições e contrapartidas da instituição, 

utilizando técnicas de negociação por meio 

de processo democrático, ético e legal.

Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir estratégia e planejamento das 

ações de cobrança do crédito tributário, em 

conformidade com o perfil do devedor, 

definindo metas e indicadores para cada 

ação de cobrança, em conjunto com as 

unidades descentralizadas, e divulgá-las às 

unidades executoras.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Compartilhar, manter atualizadas e dar 

publicidade às informações pertinentes à 

sua área, de acordo com as diretrizes 

institucionais e as normas pertinentes, 

utilizando os veículos e meios de 

comunicação adequados.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -

Proceder à diligência para subsidiar 

procedimentos de cobrança, conforme as 

normas  pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Formalizar representação fiscal para fins 

penais, identificando as hipóteses cabíveis 

de acordo com a legislação pertinente  e 

utilizando os sistemas adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Liderar pessoas e equipes, inspirando pelo 

exemplo, promovendo inclusão, 

cooperação, colaboração, valorização, bem-

estar, desenvolvimento contínuo e a alta 

performance.

Outras não 

especificadas
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Administração financeira - - - -

Extrair, manipular e analisar dados, a partir 

de fontes internas ou externas, utilizando 

conceitos, técnicas e ferramentas 

adequados, de acordo com normas, 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Administração - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Averiguar a regularidade do crédito 

tributário constituído, em conformidade 

com atos legais e prazos prescricionais, 

adotando as medidas necessárias, 

utilizando as ferramentas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Desenvolver sistemas de informação, no 

prazo e padrões definidos, observando a 

diretriz de reutilização de componentes  e 

as melhores práticas acadêmicas e de 

mercado, em conformidade com as 

políticas de segurança da informação da 

RFB.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Formalizar Termo de Imputação de 

Responsabilidade Tributária (TIRT), 

conforme as normas  pertinentes e 

utilizando as ferramentas adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Modelar e gerenciar os dados corporativos, 

avaliando a aderência do modelo às 

diretrizes institucionais, bem como a 

qualidade dos dados, conforme 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Calcular a suficiência do depósito do 

contribuinte de acordo com o alcance das 

decisões judiciais, identificando a 

possibilidade da suspensão da exigibilidade 

do crédito, de acordo com as normas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Verificar o cumprimento dos níveis de 

serviço, nos termos do contrato de 

prestação de serviços de TI.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Conduzir suas atividades com foco nos 

objetivos e metas organizacionais, 

primando pelo comprometimento e 

desenvolvimento profissional.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim Planejamento e orçamento - - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Elaborar e alterar políticas de segurança de 

TI, alinhadas às políticas e estratégias 

governamentais, normas e procedimentos 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Verificar os saldos devedores nos sistemas 

de cobrança, confrontando os valores 

declarados com os respectivos créditos 

vinculados, tais como pagamentos, 

compensações, suspensões.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Promover ações de educação e 

conscientização dos usuários da RFB 

acerca das políticas de segurança de TI, de 

acordo com as políticas, normas, padrões e 

procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Monitorar e executar projetos e programas, 

de acordo com os objetivos institucionais, 

observados os prazos e orçamentos, 

utilizando metodologias e ferramentas 

adequadas.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim Planejamento e orçamento - - - -

Colaborar e cooperar em atividades 

desenvolvidas coletivamente, em busca do 

alcance de objetivos e propósitos 

compartilhados com atores internos e 

externos.

Outras não 

especificadas
-

Trabalho em equipe 

(transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerir, classificar e tratar, no que couber, 

incidentes de segurança de TI,  

diagnosticando suas causas e origens, de 

acordo com as diretrizes, normas e 

procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Avaliar a necessidade de alteração da 

capacidade ou tecnologia do circuito 

através de monitoramento do tráfego e da 

avaliação do adequado funcionamento do 

circuito atual.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Analisar dados econômico-fiscais dos 

maiores contribuintes para diagnosticar 

distorções, com identificação das causas, 

aplicando critérios de relevância 

previamente estabelecidos, com ênfase no 

aumento da percepção de risco e com foco 

em situações próximas ao fato gerador,  

considerando as caracterí

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar os dados e informações 

disponíveis, a fim de concluir pela 

regularidade ou não dos intervenientes ou 

das operações de comércio exterior em 

relação à legislação.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Configurar ativos do ambiente 

informatizado geridos pela estrutura de TI 

da Receita Federal, de acordo com as 

normas e procedimentos pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -



Identificar o impacto dos novos negócios do 

mundo digital e das novas tecnologias nas 

operações das empresas e seus reflexos 

para a RFB, com base nos estudos desses 

temas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar procedimentos de cópia de 

segurança (backup) e restauração de 

arquivos, configurações e bases de dados 

conforme metodologia, ferramental e 

procedimentos pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Gerenciar equipes de trabalho por meio de 

tecnologias de comunicação e informação, 

adotando padrões de conduta apropriados 

para relações interpessoais virtuais.

Administração -
Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Realizar o monitoramento continuado e a 

verificação preventiva periódica dos ativos 

de TI, de acordo com as normas técnicas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Definir critérios para criação de análises de 

distorções, considerando as características 

do tributo, o nível da arrecadação e as 

particularidades das regiões.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Manter atualizado o cadastro de usuários 

no ambiente informatizado da RFB, 

incluindo, excluindo, habilitando e 

desabilitando usuários, com o uso de 

ferramentas adequadas, de acordo com os 

normativos e procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Definir as regras de negócio aplicáveis e 

homologar sistemas corporativos, 

monitorando sua utilização e efetuando as 

correções necessárias, de acordo com as 

devolutivas dos usuários e as normas 

pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Realizar estudos de maiores contribuintes 

por setor econômico, abrangendo a  

estrutura de negócio, o grupo e o setor 

econômico, com base em dados e 

informações coletados de fontes internas e 

externas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar a rede, identificando o tráfego e o 

padrão de uso, por meio de procedimentos 

e ferramental pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Instruir, selecionar, encaminhar, 

acompanhar e/ou arquivar documentos e 

processos, utilizando os sistemas 

adequados, de acordo com a sua natureza 

e a legislação pertinente.

Administração - Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo - - - -



Solucionar problemas e incidentes de TI, 

com base nas ferramentas, procedimentos 

e normativos pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Educação Formal

Educação 

Formal/Doutorado
- -

Identificar indícios de sonegação e prática 

de planejamento tributário abusivo, 

inclusive analisando as reorganizações 

societárias aparentemente sem objetivo 

econômico.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar aspectos relevantes do perfil do 

contribuinte, tais como estrutura de 

negócios, informações contábeis, 

alterações societárias, relacionamentos 

com pessoas físicas e jurídicas, e seu 

comportamento em relação ao setor 

econômico.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Executar ações de atendimento pré-

hospitalar, de acordo com a situação e 

natureza da atividade, conforme 

orientações internas e melhores práticas 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar ações estratégicas relativas aos 

maiores contribuintes, com base em metas 

institucionais anuais previamente definidas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Solucionar problemas e incidentes de TI, 

com base nas ferramentas, procedimentos 

e normativos pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Definir, implantar e operar soluções de 

monitoramento e administração dos ativos 

de rede de longa distância, tratando 

problemas e incidentes, conforme 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Elaborar encaminhamento às áreas 

responsáveis pelo tratamento quando as 

iniciativas de promoção da conformidade 

tributária não surtirem efeito ou não forem 

aplicáveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerir resultados de pessoas e equipes com 

base em desempenho, metas e 

produtividade, atuando com assertividade 

no monitoramento de projetos e ações.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Definir, implantar e operar soluções de 

proxy, tratando problemas e incidentes, 

conforme metodologia e procedimentos 

pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Modelar processos de TI em consonância 

com os padrões e diretrizes de gestão por 

processos governamentais e institucionais, 

utilizando ferramentas gráficas, validando o 

modelo junto ao usuário.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -



Definir políticas, padrões e normas para os 

processos de TI da RFB considerando as 

soluções de TI e o planejamento  

estratégico organizacional de TI.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar suas forças, fraquezas, 

capacidades e limitações, lidando com 

suas emoções, na busca do 

autodesenvolvimento contínuo, para a 

construção da capacidade de liderança.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Considerar e observar emoções em si 

mesmo e nos outros, para desencadear 

ações e reações que contribuam para um 

ambiente favorável e harmônico de 

trabalho.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Atender tempestivamente a demandas 

internas e externas, tendo em vista a 

natureza da solicitação, a legislação 

vigente e os sistemas disponíveis, 

adequando sua linguagem e postura para 

este fim.

Administração -
Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Criar ambiente favorável a processos de 

mudança organizacional, experimentação e 

melhoria contínua, estimulando a 

criatividade e adoção de soluções 

inovadoras para lidar com desafios atuais e 

futuros.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido Inovação e Mudança

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação Formal - - -

Analisar e sanear processos  de Consulta 

interna e externa quanto aos requisitos de 

admissibilidade, observando a legislação 

de regência.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar o descumprimento de obrigações 

tributárias, por meio da análise de dados 

econômicos fiscais do contribuinte.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Identificar indícios de fraudes fiscais para a 

programação de ações de combate, de 

acordo com a legislação e as diretrizes 

definidas pela área competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar a execução da ação fiscal, de 

acordo com os indícios levantados e as 

operações programadas, com foco nos 

objetivos e metas organizacionais.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir, prevenir e atuar em ações de 

combate à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento ao terrorismo, de acordo 

com critérios estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar e manifestar-se acerca das 

propostas de alterações da legislação 

tributária e aduaneira, empregando 

adequada redação e modelo de elaboração 

de atos definido pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar a eficácia das capacitações, 

utilizando as ferramentas existentes, 

compartilhando os resultados com 

facilitadores e área demandante.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Aplicar diagnósticos para identificação de 

lacunas de competencias, orientando  os 

servidores e chefias e  utilizando as 

ferramentas adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Acompanhar a execução de ações de 

capacitação,  de acordo com as suas 

especificidades, administrando a 

participação dos treinandos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Identificar soluções de aprendizagem que 

atendam as necessidades da RFB.
Educação - Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Elaborar o plano de capacitação em 

articulação com as áreas da RFB, com 

base no diagnóstico de necessidades e nas 

demandas estratégicas, observando as 

normas vigentes e utilizando o sistema 

específico.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Planejar ação de capacitação, identificando 

seus objetivos de aprendizagem e as 

competências a serem desenvolvidas, 

observando o planejamento aprovado e os 

recursos necessários e disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Registrar as informações funcionais e 

pessoais que integram o cadastro dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, de acordo com as normas e a 

legislação pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Registrar e monitorar as ocorrências de 

férias, licenças e afastamentos dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, aplicando corretamente o instituto 

legal pertinente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -



Aplicar os instrumentos de gestão de 

desempenho,  orientando tempestivamente 

os servidores e chefias, com base na 

legislação e ferramentas pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Acompanhar o desempenho de servidores 

em estágio probatório, por meio de 

articulação com servidores e chefia, com 

base na legislação e normas pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Realizar ações de promoção do bem-estar 

físico e mental dos servidores, alinhadas 

ao programa institucional, de acordo com a 

literatura de promoção de qualidade de 

vida no trabalho.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Modelar e gerenciar os dados corporativos, 

avaliando a aderência do modelo às 

diretrizes institucionais, bem como a 

qualidade dos dados, conforme 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Promover ações de educação e 

conscientização dos usuários da RFB 

acerca das políticas de segurança de TI, de 

acordo com as políticas, normas, padrões e 

procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Avaliar a necessidade de alteração da 

capacidade ou tecnologia do circuito 

através de monitoramento do tráfego e da 

avaliação do adequado funcionamento do 

circuito atual.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Cadastrar sistemas e seus perfis nos 

diversos sistemas de controle de acesso a 

soluções de TI conforme ferramentas e 

procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Configurar ativos do ambiente 

informatizado geridos pela estrutura de TI 

da Receita Federal, de acordo com as 

normas e procedimentos pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Definir as políticas de distribuição de 

recursos computacionais e de infraestrutura 

de TI (hardware, serviços e software) de 

acordo com a necessidade institucional, 

normas e procedimentos pertinentes, 

gerenciando a sua efetividade.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Emitir e revogar certificado digital, 

verificando a conformidade da 

documentação, assinatura e dados 

biométricos dos usuários da RFB, de 

acordo com normas e procedimentos 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -



Formalizar representação fiscal para fins 

penais, identificando as hipóteses cabíveis 

de acordo com a legislação pertinente  e 

utilizando os sistemas adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar a rede, identificando o tráfego e o 

padrão de uso, por meio de procedimentos 

e ferramental pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Solucionar problemas e incidentes de TI, 

com base nas ferramentas, procedimentos 

e normativos pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Definir, implantar e operar soluções de 

monitoramento e administração dos ativos 

de rede de longa distância, tratando 

problemas e incidentes, conforme 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Analisar e sanear processos  de Consulta 

interna e externa quanto aos requisitos de 

admissibilidade, observando a legislação 

de regência.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Interpretar a aplicação da legislação 

tributária e aduaneira nos processos de 

Consulta interna e externa, empregando 

técnicas de hermenêutica, redação 

adequada e modelos de elaboração de 

atos definidos pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar atos interpretativos da legislação 

tributária e aduaneira, empregando 

técnicas de hermenêutica, redação 

adequada e modelos de elaboração de 

atos definidos pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar propostas de legislação tributária 

e aduaneira, empregando técnica 

legislativa, adequada redação e modelo de 

elaboração de atos definido pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar estudos relativos a decisões 

judiciais e administrativas no âmbito do 

contencioso fiscal (administrativo e 

judicial), identificando, se houver, teses 

divergentes e jurisprudências pacificadas.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar vínculos de relacionamentos e 

informações sobre bens e direitos, créditos 

tributários já constituídos, processos de 

arrolamento e outros processos, que 

possibilitem a análise da atribuição de 

responsabilidade tributária a terceiros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Analisar o pedido de revisão de débito 

inscrito em Dívida Ativa, decorrente de 

parcelamento anterior à inscrição, 

verificando os requisitos previstos na 

legislação pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Representar à Procuradoria da Fazenda 

Nacional (PFN) para propositura de Medida 

Cautelar Fiscal, quando identificadas as 

hipóteses legais, conforme as normas  

pertinentes e utilizando as ferramentas 

adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar a aderência da representação para 

propositura de Medida Cautelar Fiscal, 

conforme informado pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

subsidiando futuras representações.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Controlar a  concessão de benefícios 

fiscais, regimes especiais de tributação e 

Simples Nacional/Simei, de acordo com as  

normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar e decidir quanto à solicitação de 

ingresso ou de exclusão do Simples 

Nacional/Simei, bem como quanto às  

alterações de regime de tributação e 

eventos, de acordo com as  normas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar os pedidos de cancelamento de 

declarações, em conformidade com atos 

legais e prazos prescricionais, adotando as 

medidas necessárias, utilizando as 

ferramentas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Criar ambiente favorável a processos de 

mudança organizacional, experimentação e 

melhoria contínua, estimulando a 

criatividade e adoção de soluções 

inovadoras para lidar com desafios atuais e 

futuros.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Liderar pessoas e equipes, inspirando pelo 

exemplo, promovendo inclusão, 

cooperação, colaboração, valorização, bem-

estar, desenvolvimento contínuo e a alta 

performance.

Outras não 

especificadas
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar atos e fatos jurídicos, confrontando-

os com as normas, doutrina e 

jurisprudência pertinentes, elaborando 

manifestações orais ou escritas.

Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Operar funcionalidades de aplicativos de 

automação de escritório, tais como: 

planilhas, processadores de texto e 

ferramentas de apresentação, de acordo 

com os padrões institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -



Atender tempestivamente a demandas 

internas e externas, tendo em vista a 

natureza da solicitação, a legislação 

vigente e os sistemas disponíveis, 

adequando sua linguagem e postura para 

este fim.

Administração -
Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar minutas, pareceres, despachos, 

relatórios e outros documentos, 

observando o Manual de Redação da RFB 

e as normas pertinentes.

Administração - Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo - - - -

Extrair, manipular e analisar dados, a partir 

de fontes internas ou externas, utilizando 

conceitos, técnicas e ferramentas 

adequados, de acordo com normas, 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Administração -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar, avaliar, tratar e monitorar de 

forma sistemática, estruturada e oportuna 

os riscos em sua área de atuação, de 

forma alinhada aos contextos internos e 

externos, baseando-se nas melhores 

informações disponíveis, com respostas 

adequadas e tempestivas.

Administração -
Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Organizar e executar suas atividades 

profissionais fora das dependências da 

instituição, de forma a preservar os laços 

interpessoais e o engajamento no trabalho, 

estabelecendo prioridades e prevendo o 

tempo necessário para sua realização,  

com tecnologias de comunicação e 

sistemas de informação.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Demonstrar fluência em lingua estrangeira 

afeta às atividades da Instituição, de 

acordo com a norma culta.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -

Identificar possibilidades de racionalização, 

automatização e melhoria das rotinas e 

processos de trabalho, considerando as 

boas práticas nos âmbitos interno e 

externo, assim como as necessidades e 

expectativas dos usuários.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Disseminar e compartilhar o conhecimento 

adquirido por meio da sistematização de 

instrumentos, tais como manuais, roteiros e 

tutorias.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Compartilhar, manter atualizadas e dar 

publicidade às informações pertinentes à 

sua área, de acordo com as diretrizes 

institucionais e as normas pertinentes, 

utilizando os veículos e meios de 

comunicação adequados.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -



Adaptar-se aos desafios, contingências e  

modificações do contexto organizacional,  

mostrando receptividade a processos de 

mudança.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Comunicar-se de forma objetiva,  

exercendo a escuta ativa, com linguagem 

acessível e adequada ao contexto e às 

características do interlocutor.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Conceber, implantar e incrementar 

soluções inovadoras, pelo uso de 

questionamento e experimentação, 

gerando valor para a organização e para a 

sociedade.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Conduzir suas atividades com foco nos 

objetivos e metas organizacionais, 

primando pelo comprometimento e 

desenvolvimento profissional.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Considerar e observar emoções em si 

mesmo e nos outros, para desencadear 

ações e reações que contribuam para um 

ambiente favorável e harmônico de 

trabalho.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Colaborar e cooperar em atividades 

desenvolvidas coletivamente, em busca do 

alcance de objetivos e propósitos 

compartilhados com atores internos e 

externos.

Outras não 

especificadas
-

Trabalho em equipe 

(transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar o impacto de suas ações para a 

obtenção dos resultados institucionais, 

considerando  a interação e a 

interdependência entre unidades e 

processos de trabalho.

Outras não 

especificadas
- Visão Sistêmica (transversal) Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar indicadores para 

acompanhamento de atividades, de acordo 

com metodologia utilizada na RFB

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Monitorar e executar projetos e programas, 

de acordo com os objetivos institucionais, 

observados os prazos e orçamentos, 

utilizando metodologias e ferramentas 

adequadas.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim Planejamento e orçamento - - - -



Identificar, avaliar, tratar e monitorar de 

forma sistemática, estruturada e oportuna 

os riscos em sua área de atuação, de 

forma alinhada aos contextos internos e 

externos, baseando-se nas melhores 

informações disponíveis, com respostas 

adequadas e tempestivas.

Administração - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Colaborar e cooperar em atividades 

desenvolvidas coletivamente, em busca do 

alcance de objetivos e propósitos 

compartilhados com atores internos e 

externos.

Outras não 

especificadas
-

Trabalho em equipe 

(transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Liderar pessoas e equipes, inspirando pelo 

exemplo, promovendo inclusão, 

cooperação, colaboração, valorização, bem-

estar, desenvolvimento contínuo e a alta 

performance.

Outras não 

especificadas
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prospectar cenários futuros e tendências, 

traçando diretrizes estratégicas de acordo 

com a missão institucional, preparando a 

organização para novos desafios.

Outras não 

especificadas
-

Visão de futuro 

(liderança/estratégia)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Registrar as informações funcionais e 

pessoais que integram o cadastro dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, de acordo com as normas e a 

legislação pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Registrar e monitorar as ocorrências de 

férias, licenças e afastamentos dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, aplicando corretamente o instituto 

legal pertinente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Monitorar nos sistemas de gestão de 

pessoas os vencimentos e benefícios, tanto 

administrativos quanto judiciais, que 

compõem a folha de pagamento, 

realizando cálculos e registros pertinentes, 

de acordo com as normas e legislação 

vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Apurar o tempo de contribuição 

previdenciária anterior ao ingresso do 

servidor na Administração Pública Federal, 

a partir da análise dos documentos 

comprobatórios e das normas e legislação 

pertinentes, com posterior registro no 

sistema de gestão de pessoas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Analisar, elaborar e registrar os atos de 

movimentação dos servidores, de acordo 

com as normas pertinentes, utilizando 

sistemas adequados.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -



Elaborar atos de nomeação e exoneração 

de cargos em comissão e de designação e 

dispensa de funções de confiança, 

verificando sua adequação às normas 

pertinentes, registrando-os nos sistemas 

adequados.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Aplicar diagnósticos para identificação de 

lacunas de competências, orientando  os 

servidores e chefias e  utilizando as 

ferramentas adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Elaborar o plano de capacitação em 

articulação com as áreas da RFB, com 

base no diagnóstico de necessidades e nas 

demandas estratégicas, observando as 

normas vigentes e utilizando o sistema 

específico.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Acompanhar a execução de ações de 

capacitação,  de acordo com as suas 

especificidades, administrando a 

participação dos treinandos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Avaliar e decidir  contenciosos 

administrativos, quanto a  benefícios fiscais 

e regimes especiais de tributação,  de 

acordo com as normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e analisar os Créditos Tributários 

(CT) com risco de prescrição, por meio de 

gerenciais e extratores de dados, 

encaminhando-os para cobrança, 

inscrevendo-os em Dívida Ativa da União 

(DAU) ou extiguindo o CT.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Constituir o crédito tributário conforme as 

normas  pertinentes e utilizando as 

ferramentas adequadas, no âmbito da 

cobrança.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Comunicar-se de forma objetiva,  

exercendo a escuta ativa, com linguagem 

acessível e adequada ao contexto e às 

características do interlocutor.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -

Comunicar os propósitos, estratégias, 

planos e resultados da organização, 

atuando com empatia, assertividade e 

clareza.

Comunicação -
Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Sim Comunicação - - - -

Identificar, analisar e avaliar riscos 

institucionais, positivos e negativos, dos 

processos de trabalho e sua relevância, 

aplicando a metodologia  da RFB na 

produção dos Mapas de Riscos e Planos 

de Ação, utilizando análise crítica, e 

considerando conhecimentos e 

experiências sobre o processo em aval

Administração -
Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -



Apurar o tempo de contribuição 

previdenciária anterior ao ingresso do 

servidor na Administração Pública Federal, 

a partir da análise dos documentos 

comprobatórios e das normas e legislação 

pertinentes, com posterior registro no 

sistema de gestão de pessoas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Efetuar a cobrança dos contribuintes 

inadimplentes, considerando o valor do 

crédito tributário e o prazo prescricional 

para cobrança, inclusive consderando  

critérios de risco de acordo com as normas 

pertinentes utilizando os meios adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Configurar ativos do ambiente 

informatizado geridos pela estrutura de TI 

da Receita Federal, de acordo com as 

normas e procedimentos pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Analisar as malhas com base na legislação 

vigente, implementando as decisões nos 

respectivos sistemas e efetuando a revisão 

do débito nos casos em que ela for 

necessária.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar a contratação de soluções de TI,  

elaborando o termo de referência e 

fornecendo as especificações técnicas  

necessárias em conformidade com a 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Acompanhar e controlar a adimplência das 

diversas modalidades de parcelamento, 

utilizando sistema específico ou 

manualmente, de acordo com os 

normativos vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Efetuar o bloqueio e desbloqueio no 

repasse dos Fundos de Participação dos 

Estados e Municípios no sistema de 

controle do Fundo de Participação dos 

Estados e Municípios (FPEM).

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Verificar os saldos devedores nos sistemas 

de cobrança, confrontando os valores 

declarados com os respectivos créditos 

vinculados, tais como pagamentos, 

compensações, suspensões.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar casos de suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário em razão 

de contencioso administrativo ou judicial, 

realizando a suspensão no sistema de 

controle, de acordo com as regras legais.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Acompanhar os Créditos Tributários, por 

meio de ferramentas pertinentes, 

analisando situações de extinção e 

suspensão, dando o encaminhamento 

adequado e identificando aqueles com 

risco de prescrição para inscrição em 

Divida Ativa.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Calcular a suficiência do depósito do 

contribuinte de acordo com o alcance das 

decisões judiciais, identificando a 

possibilidade da suspensão da exigibilidade 

do crédito, de acordo com as normas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar a qualidade dos produtos de TI, 

estabelecendo e utilizando métricas e 

protótipos adequados.

Administração - Outras não especificadas Não
Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Direito -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Demonstrar fluência em lingua estrangeira 

afeta às atividades da Instituição, de 

acordo com a norma culta.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -

Extrair, manipular e analisar dados, a partir 

de fontes internas ou externas, utilizando 

conceitos, técnicas e ferramentas 

adequados, de acordo com normas, 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Administração -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Extrair, manipular e analisar dados, a partir 

de fontes internas ou externas, utilizando 

conceitos, técnicas e ferramentas 

adequados, de acordo com normas, 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Administração -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Demonstrar fluência em lingua estrangeira 

afeta às atividades da Instituição, de 

acordo com a norma culta.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -

Operar funcionalidades de aplicativos de 

automação de escritório, tais como: 

planilhas, processadores de texto e 

ferramentas de apresentação, de acordo 

com os padrões institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Organizar e conduzir encontros, 

presenciais ou à distância, com foco nos 

resultados esperados, primando pelo 

engajamento de todos os participantes e 

observando o cronograma definido.

Administração -
Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim Ética - - - -



Comunicar-se de forma objetiva,  

exercendo a escuta ativa, com linguagem 

acessível e adequada ao contexto e às 

características do interlocutor.

Comunicação -

Comunicação (transversal), 

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados)

Não Comunicação - - - -

Identificar suas forças, fraquezas, 

capacidades e limitações, lidando com 

suas emoções, na busca do 

autodesenvolvimento contínuo, para a 

construção da capacidade de liderança.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Respeitar os princípios que norteiam a 

função pública e os valores institucionais 

de integridade, imparcialidade,  

profissionalismo e transparência

Outras não 

especificadas
-

Orientação por valores éticos 

(transversal)
Sim Ética - - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Operar funcionalidades de aplicativos de 

automação de escritório, tais como: 

planilhas, processadores de texto e 

ferramentas de apresentação, de acordo 

com os padrões institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Identificar possibilidades de racionalização, 

automatização e melhoria das rotinas e 

processos de trabalho, considerando as 

boas práticas nos âmbitos interno e 

externo, assim como as necessidades e 

expectativas dos usuários.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Conduzir ações de aprendizagem, nas 

modalidades presencial e à distância, 

utilizando metodologias adequadas, de 

acordo com os objetivos instrucionais 

estabelecidos.

Educação - Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Gerenciar equipes de trabalho por meio de 

tecnologias de comunicação e informação, 

adotando padrões de conduta apropriados 

para relações interpessoais virtuais.

Administração -
Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Criar ambiente favorável a processos de 

mudança organizacional, experimentação e 

melhoria contínua, estimulando a 

criatividade e adoção de soluções 

inovadoras para lidar com desafios atuais e 

futuros.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerir resultados de pessoas e equipes com 

base em desempenho, metas e 

produtividade, atuando com assertividade 

no monitoramento de projetos e ações.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -



Liderar pessoas e equipes, inspirando pelo 

exemplo, promovendo inclusão, 

cooperação, colaboração, valorização, bem-

estar, desenvolvimento contínuo e a alta 

performance.

Outras não 

especificadas
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar ilícitos aduaneiros, fraudes e 

crimes contra a ordem tributária de acordo 

com os manuais aduaneiros e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Solucionar problemas e incidentes de TI, 

com base nas ferramentas, procedimentos 

e normativos pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Realizar ações de promoção do bem-estar 

físico e mental dos servidores, alinhadas 

ao programa institucional, de acordo com a 

literatura de promoção de qualidade de 

vida no trabalho.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Realizar o monitoramento continuado e a 

verificação preventiva periódica dos ativos 

de TI, de acordo com as normas técnicas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Realizar periodicamente levantamento das 

decisões no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF 

para elaboração de relatórios a serem 

divulgados internamente, segundo critérios 

pré-estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar ações de fomento à diversidade e 

à inclusão de servidores e colaboradores, 

atuando sobre as diferentes formas de 

preconceito e discriminação, com base em 

práticas reconhecidas.

Outras não 

especificadas
-

Orientação por valores éticos 

(transversal)
Não Gestão de pessoas - - - -

Monitorar a rede, identificando o tráfego e o 

padrão de uso, por meio de procedimentos 

e ferramental pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Definir, implantar e operar soluções de 

monitoramento e administração dos ativos 

de rede de longa distância, tratando 

problemas e incidentes, conforme 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Avaliar  a  atuação do contribuinte em seu 

ramo de negócio, comparando-a com a 

realidade do mercado buscando identificar 

situações atípicas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Elaborar, manter e testar periodicamente o  

Plano de Continuidade de Negócios, de 

acordo com as normas e procedimentos 

pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Planejar e executar a administração de 

dados, de acordo com legislação e normas 

pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Considerar e observar emoções em si 

mesmo e nos outros, para desencadear 

ações e reações que contribuam para um 

ambiente favorável e harmônico de 

trabalho.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prestar serviços de atendimento ao 

contribuinte, utilizando os diversos canais 

disponíveis, normativos e manual vigentes , 

considerando as situações concretas do 

cidadão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prestar serviços de atendimento ao 

contribuinte, utilizando os diversos canais 

disponíveis, normativos e manual vigentes , 

considerando as situações concretas do 

cidadão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prestar serviços de atendimento ao 

contribuinte, utilizando os diversos canais 

disponíveis, normativos e manual vigentes , 

considerando as situações concretas do 

cidadão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar os serviços prestados, utilizando 

sistemas de gerenciamento, de acordo com 

as metas institucionais e a Carta de 

Serviços da RFB.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Orientar a tomada de decisão e as 

atividades da organização para a geração 

de valor para a sociedade, considerando as 

necessidades, expectativas e o interesse 

públicos.

Outras não 

especificadas
-

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar ilícitos aduaneiros, fraudes e 

crimes contra a ordem tributária, com base 

nos resultados da gestão de risco, e adotar 

as providências pertinentes, de acordo com 

os manuais aduaneiros e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Efetuar as inscrições e atualizações 

cadastrais utilizando os sistemas 

pertinentes, de acordo com as normas 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Empenhar, liquidar e pagar despesas, 

conforme normas orçamentárias, contábeis 

e tributárias, utilizando sistemas 

disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Controlar investimentos e recursos de 

tecnologia da informação utilizando os 

sistemas e legislação pertinentes.

Administração - Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -



Identificar ilícitos aduaneiros, fraudes e 

crimes contra a ordem tributária de acordo 

com os manuais aduaneiros e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar procedimentos de cópia de 

segurança (backup) e restauração de 

arquivos, configurações e bases de dados 

conforme metodologia, ferramental e 

procedimentos pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Coordenar a definição de indicadores 

estratégicos,  verificando sua adequação, 

pertinência e efetividade, utilizando boas 

práticas de gestão de desempenho.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Planejar e acompanhar a sistemática de 

gestão do clima organizacional, com base 

na interpretação dos resultados das 

pesquisas periódicas, envolvendo gestores, 

servidores e rede de suporte da gestão de 

pessoas, de acordo com orientações da 

literatura científica.

Administração -
Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas Curso - Distância

Gestão do clima 

organizacional.

Identificar indícios de irregularidades 

tributárias para a programação de 

auditorias fiscais ou ações de 

conformidade, de acordo com a legislação 

e as diretrizes definidas pela área 

competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar o descumprimento de obrigações 

tributárias, por meio da análise de dados 

econômicos fiscais do contribuinte.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar o descumprimento de obrigações 

tributárias, por meio da análise de dados 

econômicos fiscais do contribuinte.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Demonstrar fluência em lingua estrangeira 

afeta às atividades da Instituição, de 

acordo com a norma culta.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -

Realizar fiscalização administrativa, técnica 

e/ou setorial de contratos, com base na 

legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Utilizar e empregar armamento institucional 

e demais equipamentos especiais (letal e 

não-letal), de acordo com a Doutrina e as 

Regras de Segurança.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conduzir processos licitatórios, em suas 

fases interna e externa, segundo a 

legislação vigente, com a utilização das 

ferramentas oficiais disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -



Aplicar ou propor a aplicação de 

penalidades à autoridade competente, 

instaurando processo de apuração, 

considerando as obrigações e sanções 

previstas na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Controlar a execução orçamentária, por 

meio de relatórios extraídos do Sistema 

Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (Siafi), aplicando os 

ajustes necessários ao orçamento, 

conforme as normas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir metodologias e ferramentas de 

gestão de portfólios, programas e projetos, 

com base em estudos referentes ao 

assunto, no orçamento e alinhando à 

estratégia institucional.

Administração - Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Gerenciar contratos, formalizando os 

procedimentos de celebração, alterações, 

eventual aplicação de sanções e extinção, 

com base na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Identificar a classificação do documento,  

de acordo com a legislação pertinente, para 

guarda e/ou eliminação.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Documentação e Arquivo - - - -

Gerir, em âmbito nacional e regional, a 

administração e a destinação de 

mercadorias apreendidas, observadas as 

normas e procedimentos aplicáveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar e gerar informações relativas à 

contabilidade de custos, segundo as 

normas, utilizando os sistemas gerenciais 

disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Contabilidade - - - -

Verificar os saldos devedores nos sistemas 

de cobrança, confrontando os valores 

declarados com os respectivos créditos 

vinculados, tais como pagamentos, 

compensações, suspensões.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar fiscalização administrativa, técnica 

e/ou setorial de contratos, com base na 

legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Retroalimentar os dados nos sistemas de 

gerenciamento de risco, com base em 

resultados de ações fiscais passadas, para 

subsidiar proposições de ações fiscais 

futuras.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Planejar e distribuir processos 

administrativos fiscais, para as Delegacia 

da Receita Federal do Brasil de Julgamento 

(DRJ), turmas ou julgadores, observadas 

as prioridades estabelecidas na legislação, 

a semelhança e conexão de matérias, a 

capacidade de julgamento e a competência 

material.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar a auditoria do direito creditório  em 

pedidos de restituição, ressarcimento, 

reembolso ou em declarações de 

compensação, conforme a amplitude do 

procedimento fiscal definido e  nos termos 

da legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir políticas, padrões e normas para os 

processos de TI da RFB considerando as 

soluções de TI e o planejamento  

estratégico organizacional de TI.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Gerenciar contratos, formalizando os 

procedimentos de celebração, alterações, 

eventual aplicação de sanções e extinção, 

com base na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) - - - -

Analisar a abrangência e requisitos legais 

da impugnação e recursos administrativos 

interpostos, dando o devido tratamento ao 

processo administrativo fiscal, de acordo 

com os normativos vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar a tramitação dos processos 

com crédito tributário sub judice, utilizando 

fontes internas e externas de informação, 

dando tratamento adequado aos débitos 

nos sistemas de controle interno, de acordo 

com a legislação pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Distribuir as atividades para unidades e 

equipes, gerindo o tempo, estabelecendo 

prioridades, compartilhando 

responsabilidades e promovendo 

autonomia.

Outras não 

especificadas
-

Trabalho em equipe 

(transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar os dados e informações 

disponíveis, a fim de concluir pela 

regularidade ou não dos intervenientes ou 

das operações de comércio exterior em 

relação à legislação.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar e controlar a adimplência das 

diversas modalidades de parcelamento, 

utilizando sistema específico ou 

manualmente, de acordo com os 

normativos vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Colaborar e cooperar em atividades 

desenvolvidas coletivamente, em busca do 

alcance de objetivos e propósitos 

compartilhados com atores internos e 

externos.

Outras não 

especificadas
-

Trabalho em equipe 

(transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Formalizar Termo de Imputação de 

Responsabilidade Tributária (TIRT), 

conforme as normas  pertinentes e 

utilizando as ferramentas adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Desenvolver sistemas de informação, no 

prazo e padrões definidos, observando a 

diretriz de reutilização de componentes  e 

as melhores práticas acadêmicas e de 

mercado, em conformidade com as 

políticas de segurança da informação da 

RFB.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Monitorar a conformidade de intervenientes 

no comercio exterior aos requisitos e 

condições para a sua atuação, conforme 

estipulado pelas legislações pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar entrevistas de modo a detectar 

indícios de ilícitos, conforme orientações 

dos manuais vigentes, utilizando as 

técnicas operacionais de inteligência.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - - -

Planejar os procedimentos apropriados de 

aquisições e contratações, de maneira 

conjunta com as áreas demandantes, os 

gestores e os fiscais de contrato, com base 

nas prioridades estabelecidas, no 

Orçamento Anual aprovado e na legislação 

referente a aquisições e contratações.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento - - - -

Registrar as informações funcionais e 

pessoais que integram o cadastro dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, de acordo com as normas e a 

legislação pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Organizar e executar suas atividades 

profissionais fora das dependências da 

instituição, de forma a preservar os laços 

interpessoais e o engajamento no trabalho, 

estabelecendo prioridades e prevendo o 

tempo necessário para sua realização,  

com a utilização de tecnologias de 

comunicação e sistemas de

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar, elaborar e registrar os atos de 

movimentação dos servidores, de acordo 

com as normas pertinentes, utilizando 

sistemas adequados.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -



Dimensionar o esforço necessário para 

desenvolvimento de soluções de TI, 

utilizando a metodologia de contagem de 

ponto de função.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Selecionar sujeitos passivos e operações 

para fiscalização, de acordo com critérios 

de conveniência e oportunidade, os 

resultados anteriores e as normas e 

manuais pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Apurar o tempo de contribuição 

previdenciária anterior ao ingresso do 

servidor na Administração Pública Federal, 

a partir da análise dos documentos 

comprobatórios e das normas e legislação 

pertinentes, com posterior registro no 

sistema de gestão de pessoas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Monitorar nos sistemas de gestão de 

pessoas os vencimentos e benefícios, tanto 

administrativos quanto judiciais, que 

compõem a folha de pagamento, 

realizando cálculos e registros pertinentes, 

de acordo com as normas e legislação 

vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Identificar os sujeitos passíveis de 

fiscalização, a partir da identificação de 

ilícitos e situações atípicas na atuação dos 

contribuintes, com o uso das bases de 

dados e outras ferramentas disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar ações de promoção do bem-estar 

físico e mental dos servidores, alinhadas 

ao programa institucional, de acordo com a 

literatura de promoção de qualidade de 

vida no trabalho.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Avaliar  a  atuação do contribuinte em seu 

ramo de negócio, comparando-a com a 

realidade do mercado buscando identificar 

situações atípicas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e valorar bens de viajantes, 

utilizando técnicas e ferramentas 

adequadas, que possam ser objeto de 

tributação e/ou retenção.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar ilícitos relacionados às 

operações de vigilância e repressão, de 

acordo com os manuais aduaneiros e a 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar fiscalização técnica dos contratos 

de projetos, obras e serviços de 

engenharia, conforme as normas técnicas 

e legislação vigente.

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Identificar possíveis perigos e riscos às 

operações, utilizando os relatórios de 

pesquisa e investigação, ou outras 

informações disponíveis, em acordo com 

normas vigentes e expertise da equipe.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar e executar a administração de 

dados, de acordo com legislação e normas 

pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Utilizar e empregar armamento institucional 

e demais equipamentos especiais (letal e 

não-letal), de acordo com a Doutrina e as 

Regras de Segurança.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar o planejamento de operações de 

vigilância e repressão, levando em conta 

todos os meios a serem empregados e os 

objetivos a serem alcançados, de acordo 

com os manuais e legislações vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar e alterar políticas de segurança de 

TI, alinhadas às políticas e estratégias 

governamentais, normas e procedimentos 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Gerir resultados de pessoas e equipes com 

base em desempenho, metas e 

produtividade, atuando com assertividade 

no monitoramento de projetos e ações.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Conduzir suas atividades com foco nos 

objetivos e metas organizacionais, 

primando pelo comprometimento e 

desenvolvimento profissional.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar possibilidades de racionalização, 

automatização e melhoria das rotinas e 

processos de trabalho, considerando as 

boas práticas nos âmbitos interno e 

externo, assim como as necessidades e 

expectativas dos usuários.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Avaliar portfólios, programas e projetos, 

utilizando as respectivas metodologias 

adotadas pela instituição, alinhando-as ao 

planejamento estratégico institucional.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Verificar a conformidade da documentação 

com o declarado na Declaração de 

Importação ou Exportação, de acordo com 

a legislação e normas pertinentes,  

utilizando os sistemas aduaneiros 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar minutas, pareceres, despachos, 

relatórios e outros documentos, 

observando o Manual de Redação da RFB 

e as normas pertinentes.

Administração - Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo - - - -



Elaborar documentos oficiais referentes a 

contratações de projetos, obras e serviços 

de engenharia com base na legislação 

vigente e, quando aplicáveis, nas minutas-

padrão estabelecidas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Interpretar a aplicação da legislação 

tributária e aduaneira nos processos de 

Consulta interna e externa, empregando 

técnicas de hermenêutica, redação 

adequada e modelos de elaboração de 

atos definidos pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar a arquitetura de sistemas de 

informação para soluções de TI conforme 

normas estabelecidas pela RFB

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Gerir resultados de pessoas e equipes com 

base em desempenho, metas e 

produtividade, atuando com assertividade 

no monitoramento de projetos e ações.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Identificar vínculos de relacionamentos e 

informações sobre bens e direitos, créditos 

tributários já constituídos, processos de 

arrolamento e outros processos, que 

possibilitem a análise da atribuição de 

responsabilidade tributária a terceiros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conduzir auditorias fiscais relativas aos 

diversos ilícitos aduaneiros, tais como erro 

de classificação fiscal, inadimplemento de 

Drawback, ocultação de sujeito passivo, 

subvaloração, subfaturamento, introdução 

clandestina de mercadoria, exportação 

fictícia, não comprovação da mercadoria 

declarada,

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar atos interpretativos da legislação 

tributária e aduaneira, empregando 

técnicas de hermenêutica, redação 

adequada e modelos de elaboração de 

atos definidos pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar soluções de aprendizagem que 

atendam as necessidades da RFB.
Educação - Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Propor alterações referentes as 

informações a serem coletadas por meio 

de declarações, de acordo com a 

legislação vigente e eventuais demandas 

de contribuintes e/ou de outras áreas de 

negócios.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Representar à Procuradoria da Fazenda 

Nacional (PFN) para propositura de Medida 

Cautelar Fiscal, quando identificadas as 

hipóteses legais, conforme as normas  

pertinentes e utilizando as ferramentas 

adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Organizar e conduzir encontros, 

presenciais ou à distância, com foco nos 

resultados esperados, primando pelo 

engajamento de todos os participantes e 

observando o cronograma definido.

Administração -
Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Planejar e definir ações de gestão de 

processos, utilizando metodologias 

adotadas pela instituição, com base em 

estudos referentes ao assunto.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Habilitar, credenciar ou autorizar 

intervenientes no comercio exterior de 

acordo com sua atuação, requisitos e 

condições estipulados pelas legislações 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar o impacto de suas ações para a 

obtenção dos resultados institucionais, 

considerando  a interação e a 

interdependência entre unidades e 

processos de trabalho.

Outras não 

especificadas
- Visão Sistêmica (transversal) Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar o impacto de suas ações para a 

obtenção dos resultados institucionais, 

considerando  a interação e a 

interdependência entre unidades e 

processos de trabalho.

Outras não 

especificadas
- Visão Sistêmica (transversal) Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Executar verificações relativas à análise da 

manutenção do cumprimento das 

exigências do Programa Operador 

Econômico Autorizado (OEA) conforme 

normas e manual vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Especificar sistemas de informação, de 

acordo com as normas e manuais 

pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Comunicar os propósitos, estratégias, 

planos e resultados da organização, 

atuando com empatia, assertividade e 

clareza.

Comunicação -
Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Comunicação - - - -

Identificar índicios de contrafação da 

mercadoria de acordo com os padrões 

característicos do fabricante.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar e executar projetos e programas, 

de acordo com os objetivos institucionais, 

observados os prazos e orçamentos, 

utilizando metodologias e ferramentas 

adequadas.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim Planejamento e orçamento - - - -

Criar e gerir portfólios de produtos de TI, 

identificando as necessidades de 

desenvolvimento de soluções em conjunto 

com as áreas de negócio.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -



Analisar a conformidade dos dados e 

informações relativos ao solicitante de 

ingresso no Programa Operador 

Econômico Autorizado (OEA), conforme a 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerir resultados de pessoas e equipes com 

base em desempenho, metas e 

produtividade, atuando com assertividade 

no monitoramento de projetos e ações.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Representar a RFB em eventos internos e 

externos de relevância institucional, de 

acordo com os interesses e propósitos da 

instituição, com postura, clareza e 

comunicação adequada.

Comunicação -
Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Comunicação - - - -

Elaborar e manter atualizada a Política de 

Gestão de Riscos Institucionais e normas 

complementares que orientem a execução 

do processo de gerenciamento de riscos, 

segundo a legislação vigente, as boas 

práticas internacionais e os objetivos 

estratégicos da RFB.

Administração -
Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Planejar e distribuir processos 

administrativos fiscais, para as Delegacia 

da Receita Federal do Brasil de Julgamento 

(DRJ), turmas ou julgadores, observadas 

as prioridades estabelecidas na legislação, 

a semelhança e conexão de matérias, a 

capacidade de julgamento e a competência 

material.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Propor e acompanhar a elaboração, 

alteração e revogação de atos normativos, 

observando técnicas legislativas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Verificar a conformidade da documentação 

com o declarado na Declaração de 

Importação ou Exportação, de acordo com 

a legislação e normas pertinentes,  

utilizando os sistemas aduaneiros 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Identificar e quantificar a mercadoria 

submetida a despacho aduaneiro, 

utilizando as técnicas e ferramentas 

adequadas para confirmar sua 

classificação fiscal, origem e estado de 

novo ou usado, solicitando, se necessário, 

pericia.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar objetivos, metas e iniciativas para 

as unidades e equipes, alinhadas às 

estratégias institucionais, identificando 

necessidades e prioridades para a 

maximização dos resultados.

Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prestar informações em mandados de 

segurança impetrados contra autoridades 

da RFB ao Poder Judiciário, empregando 

adequada redação e modelo de elaboração 

de atos definido pelo órgão.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerenciar equipes de trabalho por meio de 

tecnologias de comunicação e informação, 

adotando padrões de conduta apropriados 

para relações interpessoais virtuais.

Administração -
Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância, Híbrido

Gestão de Equipes 

em Trabalho Remoto

Realizar ações de cidadania  fiscal, para 

sensibilização da sociedade, de acordo 

com os projetos desenvolvidos, atuando 

com equipes multidisciplinares.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar e decidir justificadamente as 

solicitações de habilitação de regimes 

aduaneiros especiais, sua aplicação e 

extinção, observando os prazos legais, de 

acordo com as normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prospectar, interagir e manter parcerias 

com instituições públicas, sociedade civil, 

segmento empresarial e outras 

organizações, com o intuito de alcançar os 

objetivos do órgão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Controlar a movimentação de cargas, de 

acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, utilizando os sistemas 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar palestras  e eventos  para a 

promoção da cidadania fiscal, com 

adequação aos objetivos propostos, 

utilizando métodos e técnicas de 

apresentação e oratória.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar minutas, pareceres, despachos, 

relatórios e outros documentos, 

observando o Manual de Redação da RFB 

e as normas pertinentes.

Administração - Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo Curso - Distância, Híbrido
Informática Básica - 

Office 365

Executar o acórdão dos órgãos do 

contencioso administrativo, efetuando, 

quando couber, os cálculos necessários, 

com base nas normas aplicáveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Monitorar regimes especiais aduaneiros 

concedidos, controlando os prazos e o 

cumprimento das condições e tomando as 

providências necessárias, conforme 

legislação especifica.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar a documentação recebida, 

observando a sua conformidade com as 

orientações técnicas e legais relativas aos 

cadastros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar minutas, pareceres, despachos, 

relatórios e outros documentos, 

observando o Manual de Redação da RFB 

e as normas pertinentes.

Administração - Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo Curso - Distância, Híbrido
Excell - Intermediário 

e Avancado

Identificar casos de suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário em razão 

de contencioso administrativo ou judicial, 

realizando a suspensão no sistema de 

controle, de acordo com as regras legais.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e corrigir inconsistências e/ou 

irregularidades nos cadastros, por meio da 

análise das bases de dados, sistemas e 

demais fontes de informação disponíveis, 

de acordo com os parâmetros 

estabelecidos nas normas vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar a abrangência e requisitos legais 

da impugnação e recursos administrativos 

interpostos, dando o devido tratamento ao 

processo administrativo fiscal, de acordo 

com os normativos vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Efetuar as inscrições e atualizações 

cadastrais utilizando os sistemas 

pertinentes, de acordo com as normas 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Verificar os saldos devedores nos sistemas 

de cobrança, confrontando os valores 

declarados com os respectivos créditos 

vinculados, tais como pagamentos, 

compensações, suspensões.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Liderar pessoas e equipes, inspirando pelo 

exemplo, promovendo inclusão, 

cooperação, colaboração, valorização, bem-

estar, desenvolvimento contínuo e a alta 

performance.

Outras não 

especificadas
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar o pedido de revisão de débito 

inscrito em Dívida Ativa, decorrente de 

parcelamento anterior à inscrição, 

verificando os requisitos previstos na 

legislação pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Adquirir cães, formar e certificar novas 

equipes K9 (condutor e agente canino) 

para o desempenho da atividade, de 

acordo com as normas internas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Executar ações de atendimento pré-

hospitalar, de acordo com a situação e 

natureza da atividade, conforme 

orientações internas e melhores práticas 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Executar ações de atendimento pré-

hospitalar, de acordo com a situação e 

natureza da atividade, conforme 

orientações internas e melhores práticas 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar, avaliar, tratar e monitorar de 

forma sistemática, estruturada e oportuna 

os riscos em sua área de atuação, de 

forma alinhada aos contextos internos e 

externos, baseando-se nas melhores 

informações disponíveis, com respostas 

adequadas e tempestivas.

Administração -
Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conduzir veículos em operações, utilizando 

técnicas de direção adequadas à situação 

específica.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Formular resposta à manifestação do 

usuário por meio do sistema próprio da 

Ouvidoria, com base nas informações 

recebidas ou coletadas, de forma clara, 

concisa, imparcial e conclusiva, em 

linguagem cidadã, no prazo legal.

Administração 

Pública
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não Ouvidoria - - - -

Elaborar critérios de seleção para a 

identificação de comportamentos em 

desacordo com as normas tributárias, 

observando características peculiares de 

segmentos de contribuintes, setores 

econômicos, novos modelos de negócio e 

transações digitais, empregando técnicas 

contemporâneas de análise de dados

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prestar serviços de atendimento ao 

contribuinte, utilizando os diversos canais 

disponíveis, normativos e manual vigentes , 

considerando as situações concretas do 

cidadão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Editar fotos e imagens institucionais para  

divulgação interna e externa, utilizando 

programas de edição de imagem 

disponíveis.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Realizar entrevistas de modo a detectar 

indícios de ilícitos, conforme orientações 

dos manuais vigentes, utilizando as 

técnicas operacionais de inteligência.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Mapear os serviços prestados aos 

cidadãos, com  base nos sistemas de 

gestão disponíveis, identificando o 

comportamento dos contribuintes e o 

desempenho das equipes de atendimento 

e de seus integrantes.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar equipamentos de filmagem e 

fotografia para produzir registros, inclusive 

os de visão noturna (infravermelho), 

conforme o objetivo da missão.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar os serviços prestados, utilizando 

sistemas de gerenciamento, de acordo com 

as metas institucionais e a Carta de 

Serviços da RFB.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Implantar soluções de TI, de acordo com 

visão sistêmica da RFB e as normas 

pertinentes

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Gerir o cadastramento e o status de acesso 

do usuário no Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo 

Federal (Siafi), conforme a legislação 

pertinente da área contábil.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar ilícitos relacionados às 

operações de vigilância e repressão, de 

acordo com os manuais aduaneiros e a 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir a necessidade de pessoal e as 

atividades de atendimento e orientação, de 

acordo com o perfil dos atendentes, com  

as diretrizes da organização e as 

demandas dos cidadãos.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar, manter e testar periodicamente o  

Plano de Continuidade de Negócios, de 

acordo com as normas e procedimentos 

pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Efetuar registros contábeis no Sistema 

Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (Siafi), relativos às 

unidades gestoras jurisdicionadas, 

conforme a legislação pertinente da área 

contábil.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Contabilidade - - - -

Conceder entrevistas, definindo com 

clareza as informações e mensagens 

institucionais que deseja comunicar, 

coerentes com a pauta e seguindo as 

diretrizes do Media Training.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Implementar e gerir soluções de controle 

de acesso e correlatos, de acordo com 

metodologia, definições e procedimentos 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -



Desenvolver ações de publicidade e 

marketing a partir da identificação de temas 

relevantes de interesses da instituição e 

demandados pela sociedade, utilizando as 

plataformas mais adequadas.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Realizar o monitoramento continuado e a 

verificação preventiva periódica dos ativos 

de TI, de acordo com as normas técnicas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Planejar, monitorar e controlar a 

descentralização dos créditos 

orçamentários e recursos financeiros para 

as despesas de custeio e investimento, 

conforme leis e normas pertinentes, 

utilizando os sistemas disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Identificar possíveis perigos e riscos às 

operações, utilizando os relatórios de 

pesquisa e investigação, ou outras 

informações disponíveis, em acordo com 

normas vigentes e expertise da equipe.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conciliar por meio de planilhas eletrônicas 

os saldos dos  sistemas contábeis 

utilizados pela administração publica 

federal, notificando as UG no caso de 

inconsistências ou tomando as 

providências cabíveis, conforme manuais e 

legislação vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Contabilidade - - - -

Distribuir as atividades para unidades e 

equipes, gerindo o tempo, estabelecendo 

prioridades, compartilhando 

responsabilidades e promovendo 

autonomia.

Outras não 

especificadas
-

Trabalho em equipe 

(transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar substância suspeita aprendida 

utilizando Narcotest de acordo com os 

manuais pertinentes

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Editar fotos e imagens institucionais para  

divulgação interna e externa, utilizando 

programas de edição de imagem 

disponíveis.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Registrar mensalmente a conformidade 

contábil no Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo 

Federal (Siafi),  verificando a regularidade 

da execução orçamentária, financeira e 

patrimonial, de acordo com as normas 

contábeis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Contabilidade - - - -

Levantar e classificar informações, com 

base em dados prévios ou de ofício, 

utilizando sistemas informatizados ou 

outros meios pertinentes para delimitação 

do escopo da operação.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Editar vídeos institucionais, em 

conformidade com modernas técnicas 

audiovisuais, para divulgação interna e 

externa.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Monitorar e gerar informações relativas à 

contabilidade de custos, segundo as 

normas, utilizando os sistemas gerenciais 

disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Contabilidade - - - -

Planejar rondas e patrulhas considerando 

os locais, rotas, horários, modus operandi 

das organizações, baseado nas 

informações previamente coletadas de 

diversas fontes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar plano de comunicação que 

contenha diretrizes estratégicas para a 

comunicação institucional, interna e 

externa, fortalecendo a imagem da RFB 

perante a sociedade.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Elaborar roteiro para produção de  vídeos 

institucionais,  seguindo as diretrizes da 

política de comunicação social da RFB.

Comunicação -
Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Comunicação - - - -

Controlar a execução orçamentária, por 

meio de relatórios extraídos do Sistema 

Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (Siafi), aplicando os 

ajustes necessários ao orçamento, 

conforme as normas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Elaborar especificação técnica para 

aquisição de equipamentos, programas e 

licenças para produção e edição de fotos e 

vídeos, de acordo com a orientação da 

área de logística.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Acompanhar as ações de 

autorregularização, identificando e 

analisando justificativas apresentadas e 

ações realizadas pelos contribuintes, 

utilizando sistema próprio.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar semanalmente a conformidade 

dos saldos contábeis no sistema de 

administração orçamentária, financeira e 

patrimonial, notificando as UG no caso de 

inconsistências ou tomando as 

providências cabíveis, conforme manuais e 

legislação vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Contabilidade - - - -

Avaliar desenhos técnicos (plantas) 

conforme contrato, normas técnicas de 

arquitetura e engenharia, utilizando os 

softwares homologados pela RFB.

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar minutas, pareceres, despachos, 

relatórios e outros documentos, 

observando o Manual de Redação da RFB 

e as normas pertinentes.

Administração - Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo Curso - Distância, Híbrido
Uso da ferramenta 

Teams



Elaborar e avaliar memoriais descritivos e 

cadernos de encargos e especificações, 

com base na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar e decidir  contenciosos 

administrativos, quanto a  benefícios fiscais 

e regimes especiais de tributação,  de 

acordo com as normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conceber, implantar e incrementar 

soluções inovadoras, pelo uso de 

questionamento e experimentação, 

gerando valor para a organização e para a 

sociedade.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância, Híbrido -

Baixar, visualizar e analisar demonstrações 

contábeis-financeiras e declarações fiscais 

e documentos fiscais, utilizando as 

ferramentas disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar os Créditos Tributários, por 

meio de ferramentas pertinentes, 

analisando situações de extinção e 

suspensão, dando o encaminhamento 

adequado e identificando aqueles com 

risco de prescrição para inscrição em 

Divida Ativa.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido PERDCOMP

Gerenciar equipes de trabalho por meio de 

tecnologias de comunicação e informação, 

adotando padrões de conduta apropriados 

para relações interpessoais virtuais.

Administração -
Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância, Híbrido -

Identificar indícios de sonegação e prática 

de planejamento tributário abusivo, 

inclusive analisando as reorganizações 

societárias aparentemente sem objetivo 

econômico.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido ITR/DITR

Proceder à prisão em flagrante, aplicando 

as técnicas de segurança constantes do 

manual de vigilância e repressão, 

observados os casos previstos na 

legislação penal.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar dados econômico-fiscais dos 

maiores contribuintes para diagnosticar 

distorções, com identificação das causas, 

aplicando critérios de relevância 

previamente estabelecidos, com ênfase no 

aumento da percepção de risco e com foco 

em situações próximas ao fato gerador

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar equipamentos de radiocomunicação 

de acordo com as normas internas e 

externas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Monitorar os serviços prestados, utilizando 

sistemas de gerenciamento, de acordo com 

as metas institucionais e a Carta de 

Serviços da RFB.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido E-Social

Realizar o reconhecimento do cenário 

operacional, com base em informações que 

permitam dimensionar os riscos e os 

recursos necessários à operação, de 

acordo com os manuais pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar o impacto dos novos negócios do 

mundo digital e das novas tecnologias nas 

operações das empresas e seus reflexos 

para a RFB, com base nos estudos desses 

temas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar, de forma sistemática, rotas de 

tráfico de armas, drogas e outras 

mercadorias ilícitas, utilizando fontes de 

informação internas e externas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Criar ambiente favorável a processos de 

mudança organizacional, experimentação e 

melhoria contínua, estimulando a 

criatividade e adoção de soluções 

inovadoras para lidar com desafios atuais e 

futuros.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido Inovação e Mudança

Definir critérios para criação de análises de 

distorções, considerando as características 

do tributo, o nível da arrecadação e as 

particularidades das regiões.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar possibilidades de racionalização, 

automatização e melhoria das rotinas e 

processos de trabalho, considerando as 

boas práticas nos âmbitos interno e 

externo, assim como as necessidades e 

expectativas dos usuários.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Gerenciar contratos, formalizando os 

procedimentos de celebração, alterações, 

eventual aplicação de sanções e extinção, 

com base na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Gerir resultados de pessoas e equipes com 

base em desempenho, metas e 

produtividade, atuando com assertividade 

no monitoramento de projetos e ações.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância, Híbrido

Gestão para 

Resultados

Realizar estudos de maiores contribuintes 

por setor econômico, abrangendo a  

estrutura de negócio, o grupo e o setor 

econômico, com base em dados e 

informações coletados de fontes internas e 

externas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Utilizar equipamentos especiais tais como 

scanners, drones submarinos (rov), drones 

(rpa), analisador de gás, endoscópio, 

espectrômetros e detectores de metais, 

para coibir ou identificar ilícitos aduaneiros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerir, em âmbito nacional e regional, a 

administração e a destinação de 

mercadorias apreendidas, observadas as 

normas e procedimentos aplicáveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar contribuintes e setores 

econômicos estratégicos, bem como 

ocupações principais de maior interesse 

fiscal, com base em dados e informações 

coletados de fontes internas e externas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar, avaliar, tratar e monitorar de 

forma sistemática, estruturada e oportuna 

os riscos em sua área de atuação, de 

forma alinhada aos contextos internos e 

externos, baseando-se nas melhores 

informações disponíveis, com respostas 

adequadas e tempestivas.

Administração -
Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar equipamentos especiais tais como 

scanners, drones submarinos (rov), drones 

(rpa), analisador de gás, endoscópio, 

espectrômetros e detectores de metais, 

para coibir ou identificar ilícitos aduaneiros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar indícios de irregularidades 

tributárias para a programação de 

auditorias fiscais ou ações de 

conformidade, de acordo com a legislação 

e as diretrizes definidas pela área 

competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar objetivos, metas e iniciativas para 

as unidades e equipes, alinhadas às 

estratégias institucionais, identificando 

necessidades e prioridades para a 

maximização dos resultados.

Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Orientação 

Estratégica

Gerir e executar atividades relacionadas a 

leilão de mercadorias apreendidas, 

conforme normas específicas que regulam 

o assunto, minuta de edital padrão 

aprovado pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, sem prejuízo de 

observância de outras legislações 

aplicáveis à matéria.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Liderar pessoas e equipes, inspirando pelo 

exemplo, promovendo inclusão, 

cooperação, colaboração, valorização, bem-

estar, desenvolvimento contínuo e a alta 

performance.

Outras não 

especificadas
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Utilizar e empregar armamento institucional 

e demais equipamentos especiais (letal e 

não-letal), de acordo com a Doutrina e as 

Regras de Segurança.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar a necessidade de ações 

preventivas e corretivas para manutenção 

de bens imóveis, por meio de avaliação 

periódica da infraestrutura física.

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Curso - Distância, Híbrido Inserção Digital

Realizar inspeções de segurança 

periódicas, de acordo com as estratégias 

organizacionais, diretrizes, normas e 

procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Mediar conflitos, considerando as partes 

envolvidas e propondo soluções viáveis 

com foco na efetividade organizacional.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar ilícitos aduaneiros, fraudes e 

crimes contra a ordem tributária de acordo 

com os manuais aduaneiros e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Considerar e observar emoções em si 

mesmo e nos outros, para desencadear 

ações e reações que contribuam para um 

ambiente favorável e harmônico de 

trabalho.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar os procedimentos apropriados de 

aquisições e contratações, de maneira 

conjunta com as áreas demandantes, os 

gestores e os fiscais de contrato, com base 

nas prioridades estabelecidas, no 

Orçamento Anual aprovado e na legislação 

referente a aquisições e contratações.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Extrair, manipular e analisar dados, a partir 

de fontes internas ou externas, utilizando 

conceitos, técnicas e ferramentas 

adequados, de acordo com normas, 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Administração -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Manter atualizado o cadastro de usuários 

no ambiente informatizado da RFB, 

incluindo, excluindo, habilitando e 

desabilitando usuários, com o uso de 

ferramentas adequadas, de acordo com os 

normativos e procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -



Elaborar estudos tributários e aduaneiros, 

inclusive calculando impacto orçamentário 

e financeiro de medidas propostas, 

utilizando modelos matemáticos, 

simuladores, extração de dados, 

informações sobre cenários econômicos e 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conceber, implantar e incrementar 

soluções inovadoras, pelo uso de 

questionamento e experimentação, 

gerando valor para a organização e para a 

sociedade.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância, Híbrido

Criatividade e 

Inovação

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar a necessidade de alteração da 

capacidade ou tecnologia do circuito 

através de monitoramento do tráfego e da 

avaliação do adequado funcionamento do 

circuito atual.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Avaliar o impacto de suas ações para a 

obtenção dos resultados institucionais, 

considerando  a interação e a 

interdependência entre unidades e 

processos de trabalho.

Outras não 

especificadas
- Visão Sistêmica (transversal) Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido Visão Integrada

Conceder entrevistas, definindo com 

clareza as informações e mensagens 

institucionais que deseja comunicar, 

coerentes com a pauta e seguindo as 

diretrizes do Media Training.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -

Conduzir suas atividades com foco nos 

objetivos e metas organizacionais, 

primando pelo comprometimento e 

desenvolvimento profissional.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido Foco nos Resultados

Elaborar Representação Fiscal para Fins 

Penais e/ou Representação para Fins 

Penais, com seu registro nos sistemas 

aplicáveis, de acordo com legislação e 

normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Arrolar bens e direitos do sujeito passivo 

e/ou solicitar medida de cautelar fiscal, de 

acordo com a legislação e as normas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar atos e fatos jurídicos, confrontando-

os com as normas, doutrina e 

jurisprudência pertinentes, elaborando 

manifestações orais ou escritas.

Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Identificar fatos e cenários econômicos que 

impactam o sistema tributário e aduaneiro, 

por meio da mídia e da literatura 

disponível.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar atos interpretativos da legislação 

tributária e aduaneira, empregando 

técnicas de hermenêutica, redação 

adequada e modelos de elaboração de 

atos definidos pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prestar informações em mandados de 

segurança impetrados contra autoridades 

da RFB ao Poder Judiciário, empregando 

adequada redação e modelo de elaboração 

de atos definido pelo órgão.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar e decidir justificadamente as 

solicitações de habilitação de regimes 

aduaneiros especiais, sua aplicação e 

extinção, observando os prazos legais, de 

acordo com as normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conduzir auditorias fiscais relativas aos 

diversos ilícitos aduaneiros, tais como erro 

de classificação fiscal, inadimplemento de 

Drawback, ocultação de sujeito passivo, 

subvaloração, subfaturamento, introdução 

clandestina de mercadoria, exportação 

fictícia, não comprovação da mercadoria 

declarada,

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar o contencioso do Simples 

Nacional/Simei, em relação ao ingresso ou 

exclusão do regime, revendo de ofício os 

atos quando houver erro de fato, de acordo 

com as normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Lavrar autos de infração e representação 

fiscal, aplicando se necessário, penas de 

perdimentos, nas hipóteses previstas em 

lei, detectadas no controle aduaneiro.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar vínculos de relacionamentos e 

informações sobre bens e direitos, créditos 

tributários já constituídos, processos de 

arrolamento e outros processos, que 

possibilitem a análise da atribuição de 

responsabilidade tributária a terceiros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Compartilhar informações a respeito de 

ilícitos ou riscos ao controle aduaneiro, 

interna ou externamente, através dos 

meios autorizados, com finalidade de coibir 

ilícitos de forma mais ampla e efetiva.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar a conformidade entre a 

documentação fiscal e a mercadoria 

fiscalizada, nos termos da legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Elaborar estudos tributários e aduaneiros, 

inclusive calculando impacto orçamentário 

e financeiro de medidas propostas, 

utilizando modelos matemáticos, 

simuladores, extração de dados, 

informações sobre cenários econômicos e 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conceder regime aduaneiro especial de 

acordo com a documentação e a legislação 

pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Criar ambiente favorável a processos de 

mudança organizacional, experimentação e 

melhoria contínua, estimulando a 

criatividade e adoção de soluções 

inovadoras para lidar com desafios atuais e 

futuros.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Orientar a área de licitação e contratos 

quanto às especificações técnicas na 

aquisição de programas e licenças para 

edição de fotos e vídeos.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Verificar a conformidade da documentação 

com o declarado na Declaração de 

Importação ou Exportação, de acordo com 

a legislação e normas pertinentes,  

utilizando os sistemas aduaneiros 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Habilitar, credenciar ou autorizar 

intervenientes no comercio exterior de 

acordo com sua atuação, requisitos e 

condições estipulados pelas legislações 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Estabelecer normas de inserção de 

conteúdo nos canais de comunicação 

interna e externa  com o objetivo de manter 

a qualidade e a padronização das 

publicações.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Demonstrar fluência em lingua estrangeira 

afeta às atividades da Instituição, de 

acordo com a norma culta.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -

Identificar ilícitos aduaneiros, fraudes e 

crimes contra a ordem tributária de acordo 

com os manuais aduaneiros e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar índicios de contrafação da 

mercadoria de acordo com os padrões 

característicos do fabricante.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Identificar os sujeitos passíveis de 

fiscalização, a partir da identificação de 

ilícitos e situações atípicas na atuação dos 

contribuintes, com o uso das bases de 

dados e outras ferramentas disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Pilotar aeronaves, segundo as Regras de 

Tráfego Aéreo e as Normas de Segurança 

Operacional, inclusive no enfrentamento de 

emergências aéreas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar regimes especiais aduaneiros 

conceditos, controlando os prazos e o 

cumprimento das condições e tomando as 

providências necessárias, conforme 

legislação especifica.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Tripular aeronaves de aviação pública com 

competência técnica e segurança, de 

acordo com os manuais e regulamentos 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Executar o procedimento fiscal  de acordo 

com as operações programadas, de acordo 

com o disposto nos manuais de 

fiscalização, nas jurisprudência judicial e 

administrativa, na legislação tributária, com 

o emprego de técnicas de auditoria.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e quantificar a mercadoria 

submetida a despacho aduaneiro, 

utilizando as técnicas e ferramentas 

adequadas para confirmar sua 

classificação fiscal, origem e estado de 

novo ou usado, solicitando, se necessário, 

pericia.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Administrar e controlar a aquisição, o 

recebimento, a distribuição, a manutenção 

e a guarda de armarmentos institucionais e 

demais equipamentos especiais, conforme 

legislação vigente e normas internas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar e empregar armamento institucional 

e demais equipamentos especiais (letal e 

não-letal), de acordo com a Doutrina e as 

Regras de Segurança.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar os Créditos Tributários, por 

meio de ferramentas pertinentes, 

analisando situações de extinção e 

suspensão, dando o encaminhamento 

adequado e identificando aqueles com 

risco de prescrição para inscrição em 

Divida Ativa.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Acompanhar e controlar a adimplência das 

diversas modalidades de parcelamento, 

utilizando sistema específico ou 

manualmente, de acordo com os 

normativos vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar a tramitação dos processos 

com crédito tributário sub judice, utilizando 

fontes internas e externas de informação, 

dando tratamento adequado aos débitos 

nos sistemas de controle interno, de acordo 

com a legislação pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar o pedido de revisão de débito 

inscrito em Dívida Ativa, decorrente de 

parcelamento anterior à inscrição, 

verificando os requisitos previstos na 

legislação pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar e decidir quanto à solicitação de 

ingresso ou de exclusão do Simples 

Nacional/Simei, bem como quanto às  

alterações de regime de tributação e 

eventos, de acordo com as  normas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar os pedidos e manifestações dos 

contribuintes relacionados a parcelamento 

de débito, praticando os atos necessários, 

utilizando sistema específico e com base 

na legislação aplicável.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar o impacto dos novos negócios do 

mundo digital e das novas tecnologias nas 

operações das empresas e seus reflexos 

para a RFB, com base nos estudos desses 

temas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Proceder à Representação Fiscal para Fins 

Penais, observando a legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e analisar os Créditos Tributários 

(CT) com risco de prescrição, por meio de 

gerenciais e extratores de dados, 

encaminhando-os para cobrança, 

inscrevendo-os em Dívida Ativa da União 

(DAU) ou extiguindo o CT.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar a auditoria do direito creditório  em 

pedidos de restituição, ressarcimento, 

reembolso ou em declarações de 

compensação, conforme a amplitude do 

procedimento fiscal definido e  nos termos 

da legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Elaborar minuta de cálculo de exigência 

tributária decorrente de demanda judicial, 

com base na legislação pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Verificar os saldos devedores nos sistemas 

de cobrança, confrontando os valores 

declarados com os respectivos créditos 

vinculados, tais como pagamentos, 

compensações, suspensões.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar o descumprimento de obrigações 

tributárias, por meio da análise de dados 

econômicos fiscais do contribuinte.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Cadastrar os pedidos de restituição, 

ressarcimento e reembolso realizando os 

procedimentos necessários ao pagamento 

da restituição, inclusive a compensação de 

ofício,  nos respectivos sistemas da RFB, 

observando os manuais e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Executar o procedimento fiscal  de acordo 

com as operações programadas, de acordo 

com o disposto nos manuais de 

fiscalização, nas jurisprudência judicial e 

administrativa, na legislação tributária, com 

o emprego de técnicas de auditoria.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Executar o procedimento fiscal  de acordo 

com as operações programadas, de acordo 

com o disposto nos manuais de 

fiscalização, nas jurisprudência judicial e 

administrativa, na legislação tributária, com 

o emprego de técnicas de auditoria.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Organizar e conduzir encontros, 

presenciais ou à distância, com foco nos 

resultados esperados, primando pelo 

engajamento de todos os participantes e 

observando o cronograma definido.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar o descumprimento de obrigações 

tributárias, por meio da análise de dados 

econômicos fiscais do contribuinte.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Proceder à Representação Fiscal para Fins 

Penais, observando a legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar indícios de fraudes fiscais para a 

programação de ações de combate, de 

acordo com a legislação e as diretrizes 

definidas pela área competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Identificar indícios de irregularidades 

tributárias para a programação de 

auditorias fiscais ou ações de 

conformidade, de acordo com a legislação 

e as diretrizes definidas pela área 

competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e quantificar a mercadoria 

submetida a despacho aduaneiro, 

utilizando as técnicas e ferramentas 

adequadas para confirmar sua 

classificação fiscal, origem e estado de 

novo ou usado, solicitando, se necessário, 

pericia.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar indícios de irregularidades 

tributárias para a programação de 

auditorias fiscais ou ações de 

conformidade, de acordo com a legislação 

e as diretrizes definidas pela área 

competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar indícios de planejamento 

tributário abusivo para a programação de 

auditorias fiscais, de acordo com a 

legislação e as diretrizes definidas pela 

área competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Disseminar metodologias e ferramentas 

colaborativas para projetos inovadores, 

acolhendo ideias e insights produzidos de 

forma integrada, contribuindo para a 

eficiência organizacional.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e avaliar a viabilidade das ideias 

inovadoras com base em prototipagem e 

considerando as melhores práticas 

disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar e propor modelos de planejamento 

estratégico, utilizando meios e ferramentas 

adequados, com base em estudos e 

análises relacionados a planejamento 

estratégico.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Implementar e monitorar inovações em 

processos de trabalho com foco em 

métodos ágeis, envolvendo usuários em 

todos os estágios de sua implementação.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar e definir ações de gestão de 

processos, utilizando metodologias 

adotadas pela instituição, com base em 

estudos referentes ao assunto.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prospectar soluções de TI, de forma a dar 

sustentação, racionalizar ou melhorar as 

rotinas e processos de trabalho, 

considerando as boas práticas de mercado.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -



Identificar aspectos relevantes do perfil do 

contribuinte, tais como estrutura de 

negócios, informações contábeis, 

alterações societárias, relacionamentos 

com pessoas físicas e jurídicas, e seu 

comportamento em relação ao setor 

econômico.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Controlar a  concessão de benefícios 

fiscais, regimes especiais de tributação e 

Simples Nacional/Simei, de acordo com as  

normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Controlar a  concessão de benefícios 

fiscais, regimes especiais de tributação e 

Simples Nacional/Simei, de acordo com as  

normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar indícios de sonegação e prática 

de planejamento tributário abusivo, 

inclusive analisando as reorganizações 

societárias aparentemente sem objetivo 

econômico.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar a abrangência e requisitos legais 

da impugnação e recursos administrativos 

interpostos, dando o devido tratamento ao 

processo administrativo fiscal, de acordo 

com os normativos vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar as malhas com base na legislação 

vigente, implementando as decisões nos 

respectivos sistemas e efetuando a revisão 

do débito nos casos em que ela for 

necessária.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Cadastrar os processos envolvendo 

declaração de compensação realizando a 

operacionalização , quando necessário,  

nos respectivos sistemas da RFB, 

observando os manuais e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Criar ambiente favorável a processos de 

mudança organizacional, experimentação e 

melhoria contínua, estimulando a 

criatividade e adoção de soluções 

inovadoras para lidar com desafios atuais e 

futuros.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar diferentes situações e 

perspectivas com base em evidências 

quantitativas e qualitativas, identificando 

alternativas e soluções adequadas à 

complexidade do contexto.

Outras não 

especificadas
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido Análise Crítica

Adaptar-se aos desafios, contingências e  

modificações do contexto organizacional,  

mostrando receptividade a processos de 

mudança.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido Adaptabilidade



Identificar ilícitos aduaneiros, fraudes e 

crimes contra a ordem tributária de acordo 

com os manuais aduaneiros e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Colaborar e cooperar em atividades 

desenvolvidas coletivamente, em busca do 

alcance de objetivos e propósitos 

compartilhados com atores internos e 

externos.

Outras não 

especificadas
-

Trabalho em equipe 

(transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido Trabalho colaborativo

Selecionar viajantes para inspeção de 

bagagem, utilizando técnicas e sistemas 

adequados, conforme os manuais internos 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Atuar de forma colaborativa e proativa junto 

aos atores essenciais ao alcance dos 

objetivos estratégicos da organização, 

buscando agendas de interesse comum e 

promovendo o fortalecimento das relações 

institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar metodologias de identificação de 

irregularidades tributarias, com adoção de 

critérios de risco e priorização de ações de 

conformidade tributária.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Extrair, manipular e analisar dados, a partir 

de fontes internas ou externas, utilizando 

conceitos, técnicas e ferramentas 

adequados, de acordo com normas, 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Administração -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Extração e Análise de 

Dados

Executar o procedimento fiscal  de acordo 

com as operações programadas, de acordo 

com o disposto nos manuais de 

fiscalização, nas jurisprudência judicial e 

administrativa, na legislação tributária, com 

o emprego de técnicas de auditoria.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Mestrado em 

Administração - 

UNAMA

Responder às adversidades, lidando com 

pressões cotidianas e ajustando as ações 

de forma persistente e proativa.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Proceder ao arrolamento de bens ou à 

representação para Medidas Cautelares 

Fiscais, durante o procedimento fiscal, 

observando a legislação vigente e 

utilizando sistemas pertinentes

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Identificar, avaliar, tratar e monitorar de 

forma sistemática, estruturada e oportuna 

os riscos em sua área de atuação, de 

forma alinhada aos contextos internos e 

externos, baseando-se nas melhores 

informações disponíveis, com respostas 

adequadas e tempestivas.

Administração -
Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Organizar e executar suas atividades 

profissionais fora das dependências da 

instituição, de forma a preservar os laços 

interpessoais e o engajamento no trabalho, 

estabelecendo prioridades e prevendo o 

tempo necessário para sua realização,  

com a utilização de tecnologias de 

comunicação e sistemas de

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido Trabalho remoto

Proceder à Representação Fiscal para Fins 

Penais, observando a legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Operar funcionalidades de aplicativos de 

automação de escritório, tais como: 

planilhas, processadores de texto e 

ferramentas de apresentação, de acordo 

com os padrões institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Curso - Distância, Híbrido

Aplicativos de 

automação de 

escritório

Realizar abordagens, revistas em pessoas 

e buscas em estabelecimentos, recintos 

alfandegados e veículos, utilizando 

técnicas de segurança apropriadas, de 

acordo com a legislação e manuais 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Identificar o descumprimento de obrigações 

tributárias, por meio da análise de dados 

econômicos fiscais do contribuinte.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Liderar pessoas e equipes, inspirando pelo 

exemplo, promovendo inclusão, 

cooperação, colaboração, valorização, bem-

estar, desenvolvimento contínuo e a alta 

performance.

Outras não 

especificadas
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Engajamento de 

pessoas e equipes

Identificar a classificação do documento,  

de acordo com a legislação pertinente, para 

guarda e/ou eliminação.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Documentação e Arquivo - - - -

Realizar acolhimento psicossocial aos 

servidores, de acordo com critérios de 

empatia e imparcialidade, fazendo uso de 

técnicas, ferramentas e ambiente 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Elaborar e avaliar planos e orçamentos de 

projetos, obras e serviços de engenharia, 

com base em orientações técnicas e 

priorizando demandas de acordo com os 

recursos disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -



Atuar de forma colaborativa e proativa junto 

aos atores essenciais ao alcance dos 

objetivos estratégicos da organização, 

buscando agendas de interesse comum e 

promovendo o fortalecimento das relações 

institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Coordenação e 

colaboração em rede

Realizar cadastros e atualizações de 

imóveis nos sistemas informatizados 

disponíveis, por meio da avaliação das 

condições dos imóveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Controlar a entrada, o estoque e a saída de 

bens patrimoniais e bens de consumo, 

registrando nos sistemas informatizados 

pertinentes e instruindo processo 

administrativo se for o caso.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Cadastrar os pedidos de restituição, 

ressarcimento e reembolso realizando os 

procedimentos necessários ao pagamento 

da restituição, inclusive a compensação de 

ofício,  nos respectivos sistemas da RFB, 

observando os manuais e a legislação 

vigente.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Proceder à prisão em flagrante, aplicando 

as técnicas de segurança constantes do 

manual de vigilância e repressão, 

observados os casos previstos na 

legislação penal.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - -
Abordagem e Prisão 

em Flagrante

Avaliar as condições de infraestrutura dos 

imóveis objetos de locação, bom base na 

legislação vigente.

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Responder às adversidades, lidando com 

pressões cotidianas e ajustando as ações 

de forma persistente e proativa.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido Resiliência

Comunicar os propósitos, estratégias, 

planos e resultados da organização, 

atuando com empatia, assertividade e 

clareza.

Comunicação -
Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Comunicação - - - -

Oferecer ao servidor informações a 

respeito de seu desempenho, apontando 

pontos positivos e pontos a melhorar.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Oferecer devolutiva 

_feedback_

Conceber, implantar e incrementar 

soluções inovadoras, pelo uso de 

questionamento e experimentação, 

gerando valor para a organização e para a 

sociedade.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Respeitar e avaliar opiniões, ideias e 

pensamentos divergentes, mostrando-se 

aberto à reavaliação de projetos, soluções 

e estratégias, adaptando-se a novos 

cenários.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido Flexibilidade



Apurar o tempo de contribuição 

previdenciária anterior ao ingresso do 

servidor na Administração Pública Federal, 

a partir da análise dos documentos 

comprobatórios e das normas e legislação 

pertinentes, com posterior registro no 

sistema de gestão de pessoas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - -

Teoria e Prática 

Averbação de tempo 

de serviço

Definir as regras de negócio aplicáveis e 

homologar sistemas corporativos, 

monitorando sua utilização e efetuando as 

correções necessárias, de acordo com as 

devolutivas dos usuários e as normas 

pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Comunicar-se de forma objetiva,  

exercendo a escuta ativa, com linguagem 

acessível e adequada ao contexto e às 

características do interlocutor.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação Curso - Distância, Híbrido Comunicação

Realizar fiscalização administrativa, técnica 

e/ou setorial de contratos, com base na 

legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Respeitar os princípios que norteiam a 

função pública e os valores institucionais 

de integridade, imparcialidade,  

profissionalismo e transparência

Outras não 

especificadas
-

Orientação por valores éticos 

(transversal)
Não Ética Curso - Distância, Híbrido

Orientação por 

valores éticos

Cadastrar os pedidos de restituição, 

ressarcimento e reembolso realizando os 

procedimentos necessários ao pagamento 

da restituição, inclusive a compensação de 

ofício,  nos respectivos sistemas da RFB, 

observando os manuais e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prospectar soluções de TI, de forma a dar 

sustentação, racionalizar ou melhorar as 

rotinas e processos de trabalho, 

considerando as boas práticas de mercado.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Operar funcionalidades de aplicativos de 

automação de escritório, tais como: 

planilhas, processadores de texto e 

ferramentas de apresentação, de acordo 

com os padrões institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Curso - Distância, Híbrido

Intranet e Internet 

_Revisão e 

Atualização_

Realizar a auditoria do direito creditório  em 

pedidos de restituição, ressarcimento, 

reembolso ou em declarações de 

compensação, conforme a amplitude do 

procedimento fiscal definido e  nos termos 

da legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Operar funcionalidades de aplicativos de 

automação de escritório, tais como: 

planilhas, processadores de texto e 

ferramentas de apresentação, de acordo 

com os padrões institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Curso - Distância, Híbrido

Word / Excel / 

Powepoint iniciante



Operar funcionalidades de aplicativos de 

automação de escritório, tais como: 

planilhas, processadores de texto e 

ferramentas de apresentação, de acordo 

com os padrões institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Curso - Distância, Híbrido

Word / Excel / 

Powepoint 

intermediário

Realizar acolhimento psicossocial aos 

servidores, de acordo com critérios de 

empatia e imparcialidade, fazendo uso de 

técnicas, ferramentas e ambiente 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas

Outro Tipo não 

Especificado
- -

Seminário de 

Acolhimento 

psicossocial

Aplicar ou propor a aplicação de 

penalidades à autoridade competente, 

instaurando processo de apuração, 

considerando as obrigações e sanções 

previstas na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Operar funcionalidades de aplicativos de 

automação de escritório, tais como: 

planilhas, processadores de texto e 

ferramentas de apresentação, de acordo 

com os padrões institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Curso - Distância, Híbrido

Word / Excel / 

Powepoint avançado

Gerenciar contratos, formalizando os 

procedimentos de celebração, alterações, 

eventual aplicação de sanções e extinção, 

com base na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Operar funcionalidades de aplicativos de 

automação de escritório, tais como: 

planilhas, processadores de texto e 

ferramentas de apresentação, de acordo 

com os padrões institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Curso - Distância, Híbrido

Desvendando o 

TEAMS

Empenhar, liquidar e pagar despesas, 

conforme normas orçamentárias, contábeis 

e tributárias, utilizando sistemas 

disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Planejar a execução da ação fiscal, de 

acordo com os indicios levantados e as 

operações programadas, com foco nos 

objetivos e metas organizacionais.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Cadastrar sistemas e seus perfis nos 

diversos sistemas de controle de acesso a 

soluções de TI conforme ferramentas e 

procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Planejar a execução da ação fiscal, de 

acordo com os indicios levantados e as 

operações programadas, com foco nos 

objetivos e metas organizacionais.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar documentos oficiais referentes a 

aquisições e contratações com base na 

legislação vigente e, quando aplicáveis, 

nas minutas-padrão estabelecidas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Estabelecer métricas objetivas para 

contratação e aquisição de soluções de TI, 

em conformidade com legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -



Definir as políticas de distribuição de 

recursos computacionais e de infraestrutura 

de TI (hardware, serviços e software) de 

acordo com a necessidade institucional, 

normas e procedimentos pertinentes, 

gerenciando a sua efetividade.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Realizar ações de promoção do bem-estar 

físico e mental dos servidores, alinhadas 

ao programa institucional, de acordo com a 

literatura de promoção de qualidade de 

vida no trabalho.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - -

Bem-estar físico e 

mental no trabalho

Conduzir processos licitatórios, em suas 

fases interna e externa, segundo a 

legislação vigente, com a utilização das 

ferramentas oficiais disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Emitir e revogar certificado digital, 

verificando a conformidade da 

documentação, assinatura e dados 

biométricos dos usuários da RFB, de 

acordo com normas e procedimentos 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Identificar ilícitos relacionados às 

operações de vigilância e repressão, de 

acordo com os manuais aduaneiros e a 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Identificação de 

ilícitos

Estabelecer preços de referência nas 

aquisições e contratações, com base na 

legislação vigente, utilizando as 

ferramentas institucionais disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Definir especificação técnica necessária à 

contratação de serviços referentes à 

administração, qualidade, uso e análise de 

dados em conformidade com a legislação 

vigente.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Registrar as informações funcionais e 

pessoais que integram o cadastro dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, de acordo com as normas e a 

legislação pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - -

Atualização do 

cadastro de 

servidores

Identificar a necessidade de atualização do 

parque tecnológico de TI, de acordo com a 

variação do quadro de pessoal, alteração 

da estrutura de trabalho e a disponibilidade 

de novas tecnologias e soluções de TI a 

serem aplicadas aos processos de trabalho 

da RFB.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -



Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar e manifestar-se acerca das 

propostas de alterações da legislação 

tributária e aduaneira, empregando 

adequada redação e modelo de elaboração 

de atos definido pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prestar informações em mandados de 

segurança impetrados contra autoridades 

da RFB ao Poder Judiciário, empregando 

adequada redação e modelo de elaboração 

de atos definido pelo órgão.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar periodicamente levantamento das 

decisões no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF 

para elaboração de relatórios a serem 

divulgados internamente, segundo critérios 

pré-estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir critérios para criação de análises de 

distorções, considerando as características 

do tributo, o nível da arrecadação e as 

particularidades das regiões.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Computação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Analisar e manifestar-se acerca das 

propostas de alterações da legislação 

tributária e aduaneira, empregando 

adequada redação e modelo de elaboração 

de atos definido pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Computação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Elaborar relatório e voto em  relação à 

matéria litigiosa, com base nos 

documentos e provas constantes do 

processo administrativo, de acordo com  

legislação pertinente e jurisprudência 

vinculante, técnicas de argumentação 

jurídica e normas de redação oficial.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Realizar periodicamente levantamento das 

decisões no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF 

para elaboração de relatórios a serem 

divulgados internamente, segundo critérios 

pré-estabelecidos.

Ciência da 

Computação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar dados econômico-fiscais dos 

maiores contribuintes para diagnosticar 

distorções, com identificação das causas, 

aplicando critérios de relevância 

previamente estabelecidos, com ênfase no 

aumento da percepção de risco e com foco 

em situações próximas ao fato gerador,  

considerando as caracterí

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Computação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Acompanhar as ações de 

autorregularização, identificando e 

analisando justificativas apresentadas e 

ações realizadas pelos contribuintes, 

utilizando sistema próprio.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar estudos tributários e aduaneiros, 

inclusive calculando impacto orçamentário 

e financeiro de medidas propostas, 

utilizando modelos matemáticos, 

simuladores, extração de dados, 

informações sobre cenários econômicos e 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Selecionar sujeitos passivos e operações 

para fiscalização, de acordo com critérios 

de conveniência e oportunidade, os 

resultados anteriores e as normas e 

manuais pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir estratégia e planejamento das 

ações de cobrança do crédito tributário, em 

conformidade com o perfil do devedor, 

definindo metas e indicadores para cada 

ação de cobrança, em conjunto com as 

unidades descentralizadas, e divulgá-las às 

unidades executoras.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Computação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Computação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -



Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

di

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conduzir entrevista, empregando técnicas 

adequadas para a identificação de fraudes, 

real beneficiário, sujeito passivo solidário e 

outros ilícitos tributários.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Organizar e executar suas atividades 

profissionais fora das dependências da 

instituição, de forma a preservar os laços 

interpessoais e o engajamento no trabalho, 

estabelecendo prioridades e prevendo o 

tempo necessário para sua realização,  

com a utilização de tecnologias de 

comunicação e sistemas de

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Trabalho em equipe 

presencial e virtual, e 

integração entre 

equipes.

Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerir resultados de pessoas e equipes com 

base em desempenho, metas e 

produtividade, atuando com assertividade 

no monitoramento de projetos e ações.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância, Híbrido Liderança e Gestão

Identificar ilícitos aduaneiros, fraudes e 

crimes contra a ordem tributária de acordo 

com os manuais aduaneiros e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar e manifestar-se acerca das 

propostas de alterações da legislação 

tributária e aduaneira, empregando 

adequada redação e modelo de elaboração 

de atos definido pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Considerar e observar emoções em si 

mesmo e nos outros, para desencadear 

ações e reações que contribuam para um 

ambiente favorável e harmônico de 

trabalho.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Inteligência 

Emocional



Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Extrair, manipular e analisar dados, a partir 

de fontes internas ou externas, utilizando 

conceitos, técnicas e ferramentas 

adequados, de acordo com normas, 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Administração -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Saga Gerencial /Saga 

Configuração - para 

gestores

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerir resultados de pessoas e equipes com 

base em desempenho, metas e 

produtividade, atuando com assertividade 

no monitoramento de projetos e ações.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância, Híbrido SAGAWEB e FAROL

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Organizar e executar suas atividades 

profissionais fora das dependências da 

instituição, de forma a preservar os laços 

interpessoais e o engajamento no trabalho, 

estabelecendo prioridades e prevendo o 

tempo necessário para sua realização,  

com a utilização de tecnologias de 

comunicação e sistemas de

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Funcionamento dos 

canais de 

atendimento

Planejar e distribuir processos 

administrativos fiscais, para as Delegacia 

da Receita Federal do Brasil de Julgamento 

(DRJ), turmas ou julgadores, observadas 

as prioridades estabelecidas na legislação, 

a semelhança e conexão de matérias, a 

capacidade de julgamento e a competência 

material.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Planejar e distribuir processos 

administrativos fiscais, para as Delegacia 

da Receita Federal do Brasil de Julgamento 

(DRJ), turmas ou julgadores, observadas 

as prioridades estabelecidas na legislação, 

a semelhança e conexão de matérias, a 

capacidade de julgamento e a competência 

material.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar e manifestar-se acerca das 

propostas de alterações da legislação 

tributária e aduaneira, empregando 

adequada redação e modelo de elaboração 

de atos definido pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar possibilidades de racionalização, 

automatização e melhoria das rotinas e 

processos de trabalho, considerando as 

boas práticas nos âmbitos interno e 

externo, assim como as necessidades e 

expectativas dos usuários.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância, Híbrido Simples Nacional

Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar e manifestar-se acerca das 

propostas de alterações da legislação 

tributária e aduaneira, empregando 

adequada redação e modelo de elaboração 

de atos definido pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Apurar o tempo de contribuição 

previdenciária anterior ao ingresso do 

servidor na Administração Pública Federal, 

a partir da análise dos documentos 

comprobatórios e das normas e legislação 

pertinentes, com posterior registro no 

sistema de gestão de pessoas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Curso - Distância, Híbrido

Averbação de Tempo 

de Serviço



Compartilhar informações a respeito de 

ilícitos ou riscos ao controle aduaneiro, 

interna ou externamente, através dos 

meios autorizados, com finalidade de coibir 

ilícitos de forma mais ampla e efetiva.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar periodicamente levantamento das 

decisões no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF 

para elaboração de relatórios a serem 

divulgados internamente, segundo critérios 

pré-estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Apurar o tempo de contribuição 

previdenciária anterior ao ingresso do 

servidor na Administração Pública Federal, 

a partir da análise dos documentos 

comprobatórios e das normas e legislação 

pertinentes, com posterior registro no 

sistema de gestão de pessoas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Curso - Distância, Híbrido

Averbação de Tempo 

de Serviço

Identificar possíveis perigos e riscos às 

operações, utilizando os relatórios de 

pesquisa e investigação, ou outras 

informações disponíveis, em acordo com 

normas vigentes e expertise da equipe.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar planos e ações de disseminação 

da cultura ética, a partir das necessidades 

identificadas, de acordo com o Manual de 

Conduta da RFB.

Administração 

Pública
-

Orientação por valores éticos 

(transversal)
Sim Ética - - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Computação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Mediar conflitos entre servidores, gestores 

e equipes de trabalho, utilizando técnicas 

de mediação preconizadas na literatura e 

considerando o equilíbrio psicossocial dos 

envolvidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Curso - - Mediação de conflitos

Elaborar o planejamento de operações de 

vigilância e repressão, levando em conta 

todos os meios a serem empregados e os 

objetivos a serem alcançados, de acordo 

com os manuais e legislações vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Realizar acolhimento psicossocial aos 

servidores, de acordo com critérios de 

empatia e imparcialidade, fazendo uso de 

técnicas, ferramentas e ambiente 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Curso - Distância, Híbrido

Acolhimento 

Psicossocial

Elaborar estudos tributários e aduaneiros, 

inclusive calculando impacto orçamentário 

e financeiro de medidas propostas, 

utilizando modelos matemáticos, 

simuladores, extração de dados, 

informações sobre cenários econômicos e 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar equipamentos especiais tais como 

scanners, drones submarinos (rov), drones 

(rpa), analisador de gás, endoscópio, 

espectrômetros e detectores de metais, 

para coibir ou identificar ilícitos aduaneiros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar ilícitos aduaneiros, fraudes e 

crimes contra a ordem tributária de acordo 

com os manuais aduaneiros e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Análise de Imagem 

de Container e Mala

Elaborar atos de nomeação e exoneração 

de cargos em comissão e de designação e 

dispensa de funções de confiança, 

verificando sua adequação às normas 

pertinentes, registrando-os nos sistemas 

adequados.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - -

Oficinas - Provimento 

e movimentação de 

servidores

Proceder ao arrolamento de bens ou à 

representação para Medidas Cautelares 

Fiscais, durante o procedimento fiscal, 

observando a legislação vigente e 

utilizando sistemas pertinentes

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar estudos tributários e aduaneiros, 

inclusive calculando impacto orçamentário 

e financeiro de medidas propostas, 

utilizando modelos matemáticos, 

simuladores, extração de dados, 

informações sobre cenários econômicos e 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Identificar, de forma sistemática, rotas de 

tráfico de armas, drogas e outras 

mercadorias ilícitas, utilizando fontes de 

informação internas e externas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Elaborar estudos tributários e aduaneiros, 

inclusive calculando impacto orçamentário 

e financeiro de medidas propostas, 

utilizando modelos matemáticos, 

simuladores, extração de dados, 

informações sobre cenários econômicos e 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar abordagens, revistas em pessoas 

e buscas em estabelecimentos, recintos 

alfandegados e veículos, utilizando 

técnicas de segurança apropriadas, de 

acordo com a legislação e manuais 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - -
Abordagens, buscas 

e revistas

Elaborar estudos tributários e aduaneiros, 

inclusive calculando impacto orçamentário 

e financeiro de medidas propostas, 

utilizando modelos matemáticos, 

simuladores, extração de dados, 

informações sobre cenários econômicos e 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Executar o procedimento fiscal  de acordo 

com as operações programadas, de acordo 

com o disposto nos manuais de 

fiscalização, nas jurisprudência judicial e 

administrativa, na legislação tributária, com 

o emprego de técnicas de auditoria.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Liderar pessoas e equipes, inspirando pelo 

exemplo, promovendo inclusão, 

cooperação, colaboração, valorização, bem-

estar, desenvolvimento contínuo e a alta 

performance.

Outras não 

especificadas
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar a jornada de trabalho dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, realizando os registros 

pertinentes, de acordo com as normas e 

legislação vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - -

Monitoramento da 

jornada de trabalho

Lavrar autos de infração e representação 

fiscal, aplicando se necessário, penas de 

perdimentos, nas hipóteses previstas em 

lei, detectadas no controle aduaneiro.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Processo 

Administrativo 

Federal - Lei 9784/99

Conceber, implantar e incrementar 

soluções inovadoras, pelo uso de 

questionamento e experimentação, 

gerando valor para a organização e para a 

sociedade.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Modelar processos de TI em consonância 

com os padrões e diretrizes de gestão por 

processos governamentais e institucionais, 

utilizando ferramentas gráficas, validando o 

modelo junto ao usuário.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -



Acompanhar a tramitação dos processos 

com crédito tributário sub judice, utilizando 

fontes internas e externas de informação, 

dando tratamento adequado aos débitos 

nos sistemas de controle interno, de acordo 

com a legislação pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar ilícitos aduaneiros, fraudes e 

crimes contra a ordem tributária de acordo 

com os manuais aduaneiros e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Fiscalização de 

Fraude Aduaneira - IN 

1986/20, ênfase na 

Prática

Realizar pesquisa e análise comparativa 

entre sistemas e administrações tributárias 

e aduaneiras, a partir de fontes internas e 

externas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar  a  atuação do contribuinte em seu 

ramo de negócio, comparando-a com a 

realidade do mercado buscando identificar 

situações atípicas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

EDBV - Módulo Fiscal 

Completo: Análise de 

Risco ao Lançamento 

do Tributo

Comunicar-se de forma objetiva,  

exercendo a escuta ativa, com linguagem 

acessível e adequada ao contexto e às 

características do interlocutor.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Verificar a conformidade da documentação 

com o declarado na Declaração de 

Importação ou Exportação, de acordo com 

a legislação e normas pertinentes,  

utilizando os sistemas aduaneiros 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar estudos tributários e aduaneiros, 

inclusive calculando impacto orçamentário 

e financeiro de medidas propostas, 

utilizando modelos matemáticos, 

simuladores, extração de dados, 

informações sobre cenários econômicos e 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar  a  atuação do contribuinte em seu 

ramo de negócio, comparando-a com a 

realidade do mercado buscando identificar 

situações atípicas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Curso Completo de 

Vigilância em Portos

Considerar e observar emoções em si 

mesmo e nos outros, para desencadear 

ações e reações que contribuam para um 

ambiente favorável e harmônico de 

trabalho.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar a execução de ações de 

capacitação,  de acordo com as suas 

especificidades, administrando a 

participação dos treinandos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -



Planejar a execução da ação fiscal, de 

acordo com os indicios levantados e as 

operações programadas, com foco nos 

objetivos e metas organizacionais.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Controlar a execução orçamentária, por 

meio de relatórios extraídos do Sistema 

Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (Siafi), aplicando os 

ajustes necessários ao orçamento, 

conforme as normas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento Curso - Distância, Híbrido

Orçamento Público 	 

Execução

Elaborar estudos tributários e aduaneiros, 

inclusive calculando impacto orçamentário 

e financeiro de medidas propostas, 

utilizando modelos matemáticos, 

simuladores, extração de dados, 

informações sobre cenários econômicos e 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conduzir suas atividades com foco nos 

objetivos e metas organizacionais, 

primando pelo comprometimento e 

desenvolvimento profissional.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar ações de promoção do bem-estar 

físico e mental dos servidores, alinhadas 

ao programa institucional, de acordo com a 

literatura de promoção de qualidade de 

vida no trabalho.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Curso - Distância, Híbrido Valorização da Vida

Utilizar e empregar armamento institucional 

e demais equipamentos especiais (letal e 

não-letal), de acordo com a Doutrina e as 

Regras de Segurança.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar e acompanhar a sistemática de 

gestão do clima organizacional, com base 

na interpretação dos resultados das 

pesquisas periódicas, envolvendo gestores, 

servidores e rede de suporte da gestão de 

pessoas, de acordo com orientações da 

literatura científica.

Administração -
Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas Curso - Distância, Híbrido

Inteligência 

Emocional

Averiguar a regularidade do crédito 

tributário constituído, em conformidade 

com atos legais e prazos prescricionais, 

adotando as medidas necessárias, 

utilizando as ferramentas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar o impacto de suas ações para a 

obtenção dos resultados institucionais, 

considerando  a interação e a 

interdependência entre unidades e 

processos de trabalho.

Outras não 

especificadas
- Visão Sistêmica (transversal) Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Realizar ações de reconhecimento e 

valorização de servidores, por meio de 

premiações e outras boas práticas, 

considerando regulamentos pertinentes e 

observando critérios de transparência e 

meritocracia.

Administração 

Pública
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas Curso - Distância, Híbrido

Dia do Servidor 

Público

Planejar os procedimentos apropriados de 

aquisições e contratações, de maneira 

conjunta com as áreas demandantes, os 

gestores e os fiscais de contrato, com base 

nas prioridades estabelecidas, no 

Orçamento Anual aprovado e na legislação 

referente a aquisições e contratações.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento Curso - Distância, Híbrido

Planejamento e 

Elaboração de 

Documentos das 

Novas Disposições 

Lei de Licitações.

Analisar diferentes situações e 

perspectivas com base em evidências 

quantitativas e qualitativas, identificando 

alternativas e soluções adequadas à 

complexidade do contexto.

Outras não 

especificadas
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar operações de alocação de 

pagamento, suspensão, reativação e 

transferência de débitos nos respectivos 

sistemas de cobrança de acordo com as 

normas pertinentes utilizando os sistemas 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Modelar processos de TI em consonância 

com os padrões e diretrizes de gestão por 

processos governamentais e institucionais, 

utilizando ferramentas gráficas, validando o 

modelo junto ao usuário.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Identificar a ocorrência da hipótese de 

arrolamento, de acordo com as normas  

pertinentes e utilizando as ferramentas 

adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar documentos oficiais referentes a 

aquisições e contratações com base na 

legislação vigente e, quando aplicáveis, 

nas minutas-padrão estabelecidas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido

Nova Lei de 

Licitações - 

Atualização de 

práticas

Modelar e gerenciar os dados corporativos, 

avaliando a aderência do modelo às 

diretrizes institucionais, bem como a 

qualidade dos dados, conforme 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Adaptar-se aos desafios, contingências e  

modificações do contexto organizacional,  

mostrando receptividade a processos de 

mudança.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar minuta de cálculo de exigência 

tributária decorrente de demanda judicial, 

com base na legislação pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Realizar a auditoria do direito creditório  em 

pedidos de restituição, ressarcimento, 

reembolso ou em declarações de 

compensação, conforme a amplitude do 

procedimento fiscal definido e  nos termos 

da legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Colaborar e cooperar em atividades 

desenvolvidas coletivamente, em busca do 

alcance de objetivos e propósitos 

compartilhados com atores internos e 

externos.

Outras não 

especificadas
-

Trabalho em equipe 

(transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prospectar soluções de TI, de forma a dar 

sustentação, racionalizar ou melhorar as 

rotinas e processos de trabalho, 

considerando as boas práticas de mercado.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Conduzir processos licitatórios, em suas 

fases interna e externa, segundo a 

legislação vigente, com a utilização das 

ferramentas oficiais disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido

Atualização dos 

Sistemas e Leis

Monitorar nos sistemas de gestão de 

pessoas os vencimentos e benefícios, tanto 

administrativos quanto judiciais, que 

compõem a folha de pagamento, 

realizando cálculos e registros pertinentes, 

de acordo com as normas e legislação 

vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Monitorar a rede, identificando o tráfego e o 

padrão de uso, por meio de procedimentos 

e ferramental pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Efetuar todos os registros necessários à 

realização das atividades referentes às 

aquisições e contratações nos sistemas 

pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido

Atualização dos 

Sistemas e Leis

Monitorar a jornada de trabalho dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, realizando os registros 

pertinentes, de acordo com as normas e 

legislação vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Respeitar os princípios que norteiam a 

função pública e os valores institucionais 

de integridade, imparcialidade,  

profissionalismo e transparência

Outras não 

especificadas
-

Orientação por valores éticos 

(transversal)
Não Ética - - - -

Monitorar estagiários, mantendo atualizado 

seu cadastro e realizando o pagamento e o 

acompanhamento nos sistemas de gestão 

de pessoas, com base nas diretrizes 

institucionais, normas e legislação 

vigentes, a partir da solicitação das áreas 

demandantes, observado o quantitativo de 

vagas disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -



Aplicar ou propor a aplicação de 

penalidades à autoridade competente, 

instaurando processo de apuração, 

considerando as obrigações e sanções 

previstas na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido

Habilitação de 

Servidores - 

Especialização 

Regional e Integração

Analisar, elaborar e registrar os atos de 

movimentação dos servidores, de acordo 

com as normas pertinentes, utilizando 

sistemas adequados.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Gerenciar equipes de trabalho por meio de 

tecnologias de comunicação e informação, 

adotando padrões de conduta apropriados 

para relações interpessoais virtuais.

Administração -
Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Realizar fiscalização administrativa, técnica 

e/ou setorial de contratos, com base na 

legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido

Nova Lei de 

Licitações - 

Atualização e Práticas

Gerir e executar  atividades relacionadas à 

doação a organizações da sociedade civil 

ou  à incorporação a órgãos da 

administração pública, conforme norma 

específica que regula o assunto, sem 

prejuízo de observãncia de outras 

legislações aplicáveis à matéria.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Doação ou 

Incorporação de 

Mercadorias 

Apreendidas

Representar a RFB em eventos internos e 

externos de relevância institucional, de 

acordo com os interesses e propósitos da 

instituição, com postura, clareza e 

comunicação adequada.

Comunicação -
Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Comunicação - - - -

Armazenar e guardar mercadorias 

apreendidas, ou removidas de outros 

recintos armazenadores, sob o aspecto de 

controle físico, movimentação e manuseio, 

de acordo com as normas e procedimentos 

estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Armazenamento e 

Guarda de 

Mercadorias 

Apreendidas

Comunicar os propósitos, estratégias, 

planos e resultados da organização, 

atuando com empatia, assertividade e 

clareza.

Comunicação -
Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Comunicação - - - -

Realizar ações de reconhecimento e 

valorização de servidores, por meio de 

premiações e outras boas práticas, 

considerando regulamentos pertinentes e 

observando critérios de transparência e 

meritocracia.

Administração 

Pública
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas Curso - Distância, Híbrido

Reconhecimento e 

Valorização de 

Servidores

Avaliar a eficácia das capacitações, 

utilizando as ferramentas existentes, 

compartilhando os resultados com 

facilitadores e área demandante.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Curso - Distância, Híbrido

Avaliação da 

capacitação



Gerir resultados de pessoas e equipes com 

base em desempenho, metas e 

produtividade, atuando com assertividade 

no monitoramento de projetos e ações.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Elaborar objetivos, metas e iniciativas para 

as unidades e equipes, alinhadas às 

estratégias institucionais, identificando 

necessidades e prioridades para a 

maximização dos resultados.

Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar periodicamente levantamento das 

decisões no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF 

para elaboração de relatórios a serem 

divulgados internamente, segundo critérios 

pré-estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Inserir, atualizar e organizar conteúdo de 

relevância institucional nos canais de 

comunicação interno e externo , utilizando 

ferramentas adequadas e programas de 

edição de imagem em nível avançado.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Outro Tipo não 

Especificado
- - -

Extrair, manipular e analisar dados, a partir 

de fontes internas ou externas, utilizando 

conceitos, técnicas e ferramentas 

adequados, de acordo com normas, 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Administração -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gravar imagens para divulgação interna e 

externa, em conformidade com modernas 

técnicas audiovisuais.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Computação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Identificar as informações relevantes para a 

divulgação interna e externa, segundo 

critérios jornalísticos.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Monitorar a aplicação da marca da RFB por 

todas as unidades, em conformidade com o 

Manual de Identidade Visual da Instituição.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Criar ambiente favorável a processos de 

mudança organizacional, experimentação e 

melhoria contínua, estimulando a 

criatividade e adoção de soluções 

inovadoras para lidar com desafios atuais e 

futuros.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar as noticias veiculadas na midia, 

relacionadas  a RFB, utilizando técnicas de 

clipagem,  para monitar  a imagem 

institucional  e dar encaminhamento de 

acordo com os objetivos e interesses da 

organização.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Analisar os pedidos de cancelamento de 

declarações, em conformidade com atos 

legais e prazos prescricionais, adotando as 

medidas necessárias, utilizando as 

ferramentas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Organizar entrevistas coletivas com 

ambientação física adequada, de acordo 

com as orientações do Manual de 

Relacionamento com a Imprensa e o 

Manual da Identidade Visual.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Avaliar e decidir quanto à solicitação de 

ingresso ou de exclusão do Simples 

Nacional/Simei, bem como quanto às  

alterações de regime de tributação e 

eventos, de acordo com as  normas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Orientar servidores para a produção  de 

fotos e vídeos, conforme Manual de 

Relacionamento com a Imprensa.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Conceber, implantar e incrementar 

soluções inovadoras, pelo uso de 

questionamento e experimentação, 

gerando valor para a organização e para a 

sociedade.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Orientar os porta-vozes e equipes que 

atendem a imprensa sobre a mensagem 

institucional a ser transmitida e a postura 

adequada durante entrevista, seguindo as 

diretrizes do Media Training, o  Manual de 

Relacionamento com a  Imprensa e a 

Política de Comunicação Social.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -



Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Interpretar a aplicação da legislação 

tributária e aduaneira nos processos de 

Consulta interna e externa, empregando 

técnicas de hermenêutica, redação 

adequada e modelos de elaboração de 

atos definidos pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Produzir arte gráfica para divulgação 

interna e externa, considerando o Manual 

de Identidade Visual da RFB e utilizando 

nível avançado dos programas 

homologados pela RFB.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Orientar a tomada de decisão e as 

atividades da organização para a geração 

de valor para a sociedade, considerando as 

necessidades, expectativas e o interesse 

públicos.

Outras não 

especificadas
-

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Produzir  fotos e imagens institucionais 

para  divulgação interna e externa,seguindo 

as orientações do Manual de 

Relacionamento com a Imprensa.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Mediar conflitos, considerando as partes 

envolvidas e propondo soluções viáveis 

com foco na efetividade organizacional.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Redigir, revisar e editar textos jornalísticos 

de forma clara, objetiva e tempestiva, com 

uso correto das regras gramaticais e dos 

padrões e  ferramentas institucionais, para 

divulgação externa e interna.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Analisar o pedido de revisão de débito 

inscrito em Dívida Ativa, decorrente de 

parcelamento anterior à inscrição, 

verificando os requisitos previstos na 

legislação pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Oferecer ao servidor informações a 

respeito de seu desempenho, apontando 

pontos positivos e pontos a melhorar.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Operar funcionalidades de aplicativos de 

automação de escritório, tais como: 

planilhas, processadores de texto e 

ferramentas de apresentação, de acordo 

com os padrões institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Baixar, visualizar e analisar demonstrações 

contábeis-financeiras e declarações fiscais 

e documentos fiscais, utilizando as 

ferramentas disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Computação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Avaliar e decidir quanto à conformidade 

dos pleitos de concessão de benefícios 

fiscais e regimes especiais de tributação, 

de acordo com as  normas pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Computação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Demonstrar fluência em lingua estrangeira 

afeta às atividades da Instituição, de 

acordo com a norma culta.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Computação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Aplicar técnicas de defesa pessoal, em 

situações de ataque, considerando o 

disciplinamento interno.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Organizar e executar suas atividades 

profissionais fora das dependências da 

instituição, de forma a preservar os laços 

interpessoais e o engajamento no trabalho, 

estabelecendo prioridades e prevendo o 

tempo necessário para sua realização,  

com a utilização de tecnologias de 

comunicação e sistemas de

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Elaborar minutas, pareceres, despachos, 

relatórios e outros documentos, 

observando o Manual de Redação da RFB 

e as normas pertinentes.

Administração - Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo - - - -

Executar o acórdão dos órgãos do 

contencioso administrativo, efetuando, 

quando couber, os cálculos necessários, 

com base nas normas aplicáveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Disseminar e compartilhar o conhecimento 

adquirido por meio da sistematização de 

instrumentos, tais como manuais, roteiros e 

tutorias.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar e decidir quanto à solicitação de 

ingresso ou de exclusão do Simples 

Nacional/Simei, bem como quanto às  

alterações de regime de tributação e 

eventos, de acordo com as  normas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar ações de reconhecimento e 

valorização de servidores, por meio de 

premiações e outras boas práticas, 

considerando regulamentos pertinentes e 

observando critérios de transparência e 

meritocracia.

Administração 

Pública
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas - - - -

Controlar a  concessão de benefícios 

fiscais, regimes especiais de tributação e 

Simples Nacional/Simei, de acordo com as  

normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Registrar e monitorar as ocorrências de 

férias, licenças e afastamentos dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, aplicando corretamente o instituto 

legal pertinente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - -

Licenças, férias e 

demais afastamentos

Controlar a execução orçamentária, por 

meio de relatórios extraídos do Sistema 

Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (Siafi), aplicando os 

ajustes necessários ao orçamento, 

conforme as normas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Elaborar minutas, pareceres, despachos, 

relatórios e outros documentos, 

observando o Manual de Redação da RFB 

e as normas pertinentes.

Administração - Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo - - - -

Realizar ações de fomento à diversidade e 

à inclusão de servidores e colaboradores, 

atuando sobre as diferentes formas de 

preconceito e discriminação, com base em 

práticas reconhecidas.

Outras não 

especificadas
-

Orientação por valores éticos 

(transversal)
Não Gestão de pessoas - - - -



Monitorar nos sistemas de gestão de 

pessoas os vencimentos e benefícios, tanto 

administrativos quanto judiciais, que 

compõem a folha de pagamento, 

realizando cálculos e registros pertinentes, 

de acordo com as normas e legislação 

vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - -

Boas Práticas - Folha 

de pagamento

Mediar conflitos entre servidores, gestores 

e equipes de trabalho, utilizando técnicas 

de mediação preconizadas na literatura e 

considerando o equilíbrio psicossocial dos 

envolvidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Analisar documentação comprobatória da 

despesa, conferindo documentos 

relacionados a cada fase da despesa 

pública, conforme normas orçamentárias, 

contábeis e tributárias, efetuando o registro 

da conformidade no sistema Sistema 

Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (Siafi).

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Empregar o agente K9 para identificação 

de substâncias, conforme normas internas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Identificação de 

substâncias com 

agente canino

Administrar e controlar a aquisição, o 

recebimento, a distribuição, a manutenção 

e a guarda de armarmentos institucionais e 

demais equipamentos especiais, conforme 

legislação vigente e normas internas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Controle de 

armamento 

institucional e demais 

equipamentos 

especiais

Apurar o tempo de contribuição 

previdenciária anterior ao ingresso do 

servidor na Administração Pública Federal, 

a partir da análise dos documentos 

comprobatórios e das normas e legislação 

pertinentes, com posterior registro no 

sistema de gestão de pessoas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Planejar, monitorar e controlar a 

descentralização dos créditos 

orçamentários e recursos financeiros para 

as despesas de custeio e investimento, 

conforme leis e normas pertinentes, 

utilizando os sistemas diponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Registrar e monitorar as ocorrências de 

férias, licenças e afastamentos dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, aplicando corretamente o instituto 

legal pertinente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -



Efetivar registros contábeis 

tempestivamente, no sistema pertinente, de 

acordo com a situação dos processos 

administrativos, as respectivas mercadorias 

apreendidas e o local dos recintos onde as 

mercadorias estão armazenadas, utilizando 

de contas de classificação contábil 

existentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Controle contábil de 

mercadorias 

apreendidas

Gerir o cadastramento e o status de acesso 

do usuário no Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo 

Federal (Siafi), conforme a legislação 

pertinente da área contábil.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar nos sistemas de gestão de 

pessoas os vencimentos e benefícios, tanto 

administrativos quanto judiciais, que 

compõem a folha de pagamento, 

realizando cálculos e registros pertinentes, 

de acordo com as normas e legislação 

vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Elaborar atos de nomeação e exoneração 

de cargos em comissão e de designação e 

dispensa de funções de confiança, 

verificando sua adequação às normas 

pertinentes, registrando-os nos sistemas 

adequados.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Monitorar a jornada de trabalho dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, realizando os registros 

pertinentes, de acordo com as normas e 

legislação vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Monitorar e orientar a execução das etapas 

de seleção interna para postos gerenciais e 

áreas especializadas, de acordo com os 

requisitos e as normas pertinentes, 

utilizando as ferramentas adequadas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar acolhimento psicossocial aos 

servidores, de acordo com critérios de 

empatia e imparcialidade, fazendo uso de 

técnicas, ferramentas e ambiente 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Desenvolver sistemas de informação, no 

prazo e padrões definidos, observando a 

diretriz de reutilização de componentes  e 

as melhores práticas acadêmicas e de 

mercado, em conformidade com as 

políticas de segurança da informação da 

RFB.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -



Prestar serviços de atendimento ao 

contribuinte, utilizando os diversos canais 

disponíveis, normativos e manual vigentes , 

considerando as situações concretas do 

cidadão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Mediar conflitos entre servidores, gestores 

e equipes de trabalho, utilizando técnicas 

de mediação preconizadas na literatura e 

considerando o equilíbrio psicossocial dos 

envolvidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Realizar ações de reconhecimento e 

valorização de servidores, por meio de 

premiações e outras boas práticas, 

considerando regulamentos pertinentes e 

observando critérios de transparência e 

meritocracia.

Administração 

Pública
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas - - - -

Planejar e acompanhar a sistemática de 

gestão do clima organizacional, com base 

na interpretação dos resultados das 

pesquisas periódicas, envolvendo gestores, 

servidores e rede de suporte da gestão de 

pessoas, de acordo com orientações da 

literatura científica.

Administração -
Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas - - - -

Disseminar metodologias e ferramentas 

colaborativas para projetos inovadores, 

acolhendo ideias e insights produzidos de 

forma integrada, contribuindo para a 

eficiência organizacional.

Outras não 

especificadas
-

Trabalho em equipe 

(transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar ações de fomento à diversidade e 

à inclusão de servidores e colaboradores, 

atuando sobre as diferentes formas de 

preconceito e discriminação, com base em 

práticas reconhecidas.

Outras não 

especificadas
-

Orientação por valores éticos 

(transversal)
Não Gestão de pessoas - - - -

Realizar abordagens, revistas em pessoas 

e buscas em estabelecimentos, recintos 

alfandegados e veículos, utilizando 

técnicas de segurança apropriadas, de 

acordo com a legislação e manuais 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Emitir certidão negativa de débitos, 

mediante verificação da situação fiscal do 

contribuinte, utilizando sistemas 

informatizados que gera relatório de apoio 

à emissão de certidão.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar ações estratégicas relativas aos 

maiores contribuintes, com base em metas 

institucionais anuais previamente definidas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar ações de cidadania  fiscal, para 

sensibilização da sociedade, de acordo 

com os projetos desenvolvidos, atuando 

com equipes multidisciplinares.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar os Créditos Tributários, por 

meio de ferramentas pertinentes, 

analisando situações de extinção e 

suspensão, dando o encaminhamento 

adequado e identificando aqueles com 

risco de prescrição para inscrição em 

Divida Ativa.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Baixar, visualizar e analisar demonstrações 

contábeis-financeiras e declarações fiscais 

e documentos fiscais, utilizando as 

ferramentas disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Levantar e classificar informações, com 

base em dados prévios ou de ofício, 

utilizando sistemas informatizados ou 

outros meios pertinentes para delimitação 

do escopo da operação.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - Pesquisa e Seleção

Analisar dados econômico-fiscais dos 

maiores contribuintes para diagnosticar 

distorções, com identificação das causas, 

aplicando critérios de relevância 

previamente estabelecidos, com ênfase no 

aumento da percepção de risco e com foco 

em situações próximas ao fato gerador,  

considerando as caracterí

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar a documentação recebida, 

observando a sua conformidade com as 

orientações técnicas e legais relativas aos 

cadastros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar indícios de contrafação da 

mercadoria de acordo com os padrões 

característicos do fabricante.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Identificação de 

indícios de 

contrafação

Verificar as inconsistências apontadas a 

partir do cotejamento das declarações dos 

contribuintes com os dados de fontes 

internas e externas, utilizando sistemas 

específicos e observando a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Revisão de 

Declarações

Identificar o descumprimento de obrigações 

tributárias, por meio da análise de dados 

econômicos fiscais do contribuinte.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Identificação de 

Ilícitos Tributários



Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Manifestação técnica 

nos Contenciosos 

administrativos e 

judiciais

Monitorar e avaliar a adequação dos 

indicadores estratégicos, de acordo com as 

normas e ferramentas institucionais.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Seminário de 

Orientação 

Estratégica

Avaliar portfólios, programas e projetos, 

utilizando as respectivas metodologias 

adotadas pela instituição, alinhando-as ao 

planejamento estratégico institucional.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Oficina de Projetos 

Regionais

Fornecer informações e subsídios 

consolidados para a avaliação do 

desempenho institucional e da estratégia 

da RFB, a partir dos registros em sistemas 

institucionais.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Ferramentas de 

Gestão do 

Planejamento.

Realizar cadastros e atualizações de 

imóveis nos sistemas informatizados 

disponíveis, por meio da avaliação das 

condições dos imóveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - Sistema SPIUNET

Conduzir auditorias fiscais relativas aos 

diversos ilícitos aduaneiros, tais como erro 

de classificação fiscal, inadimplemento de 

Drawback, ocultação de sujeito passivo, 

subvaloração, subfaturamento, introdução 

clandestina de mercadoria, exportação 

fictícia, não comprovação da mercadoria 

declarada,

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Auditoria fiscal de 

ilícitos aduaneiros

Acompanhar os Créditos Tributários, por 

meio de ferramentas pertinentes, 

analisando situações de extinção e 

suspensão, dando o encaminhamento 

adequado e identificando aqueles com 

risco de prescrição para inscrição em 

Divida Ativa.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Acompanhamento de 

crédito tributário

Avaliar as condições de infraestrutura dos 

imóveis objetos de locação, bom base na 

legislação vigente.

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - Avaliação de Imóveis

Acompanhar a tramitação dos processos 

com crédito tributário sub judice, utilizando 

fontes internas e externas de informação, 

dando tratamento adequado aos débitos 

nos sistemas de controle interno, de acordo 

com a legislação pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Acompanhamento de 

processos judiciais



Identificar a necessidade de ações 

preventivas e corretivas para manutenção 

de bens imóveis, por meio de avaliação 

periódica da infraestrutura física.

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Manutenção de bens 

imóveis

Identificar e aplicar as medidas coercitivas 

cabíves na cobrança dos débitos ou 

formalizar as respectivas representações, 

conforme as normas  pertinentes e 

utilizando as ferramentas adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Treinamento sobre 

medidas coercitivas 

para as Equipes de 

Cobrança

Elaborar documentos oficiais referentes a 

contratações de projetos, obras e serviços 

de engenharia com base na legislação 

vigente e, quando aplicáveis, nas minutas-

padrão estabelecidas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - -

Contratações de 

Projetos, Obras e 

Serviços de 

Engenharia.

Realizar fiscalização técnica dos contratos 

de projetos, obras e serviços de 

engenharia, conforme as normas técnicas 

e legislação vigente.

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - Operador de Drone

Analisar os pedidos de pagamento de 

Imposto Territorial Rural com Títulos da 

Dívida Agrária verificando a existência do 

crédito e registrando a informação no 

sistema ITR.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Análise de 

pagamentos do ITR 

com Títulos da Dívida 

Agrária

Liderar pessoas e equipes, inspirando pelo 

exemplo, promovendo inclusão, 

cooperação, colaboração, valorização, bem-

estar, desenvolvimento contínuo e a alta 

performance.

Outras não 

especificadas
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar possibilidades de racionalização, 

automatização e melhoria das rotinas e 

processos de trabalho, considerando as 

boas práticas nos âmbitos interno e 

externo, assim como as necessidades e 

expectativas dos usuários.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Extrair, manipular e analisar dados, a partir 

de fontes internas ou externas, utilizando 

conceitos, técnicas e ferramentas 

adequados, de acordo com normas, 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Administração -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar e executar projetos e programas, 

de acordo com os objetivos institucionais, 

observados os prazos e orçamentos, 

utilizando metodologias e ferramentas 

adequadas.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim Planejamento e orçamento - - - -

Colaborar e cooperar em atividades 

desenvolvidas coletivamente, em busca do 

alcance de objetivos e propósitos 

compartilhados com atores internos e 

externos.

Outras não 

especificadas
-

Trabalho em equipe 

(transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Liderar pessoas e equipes, inspirando pelo 

exemplo, promovendo inclusão, 

cooperação, colaboração, valorização, bem-

estar, desenvolvimento contínuo e a alta 

performance.

Outras não 

especificadas
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Comunicar-se de forma objetiva,  

exercendo a escuta ativa, com linguagem 

acessível e adequada ao contexto e às 

características do interlocutor.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Conduzir ações de aprendizagem, nas 

modalidades presencial e à distância, 

utilizando metodologias adequadas, de 

acordo com os objetivos instrucionais 

estabelecidos.

Educação - Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Analisar atos e fatos jurídicos, confrontando-

os com as normas, doutrina e 

jurisprudência pertinentes, elaborando 

manifestações orais ou escritas.

Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Operar funcionalidades de aplicativos de 

automação de escritório, tais como: 

planilhas, processadores de texto e 

ferramentas de apresentação, de acordo 

com os padrões institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Organizar e executar suas atividades 

profissionais fora das dependências da 

instituição, de forma a preservar os laços 

interpessoais e o engajamento no trabalho, 

estabelecendo prioridades e prevendo o 

tempo necessário para sua realização,  

com a utilização de tecnologias de 

comunicação e sistemas de

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar minutas, pareceres, despachos, 

relatórios e outros documentos, 

observando o Manual de Redação da RFB 

e as normas pertinentes.

Administração - Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo - - - -

Instruir, selecionar, encaminhar, 

acompanhar e/ou arquivar documentos e 

processos, utilizando os sistemas 

adequados, de acordo com a sua natureza 

e a legislação pertinente.

Administração - Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo - - - -

Disseminar e compartilhar o conhecimento 

adquirido por meio da sistematização de 

instrumentos, tais como manuais, roteiros e 

tutorias.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Organizar e conduzir encontros, 

presenciais ou à distância, com foco nos 

resultados esperados, primando pelo 

engajamento de todos os participantes e 

observando o cronograma definido.

Administração -
Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -



Atuar de forma colaborativa e proativa junto 

aos atores essenciais ao alcance dos 

objetivos estratégicos da organização, 

buscando agendas de interesse comum e 

promovendo o fortalecimento das relações 

institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Considerar e observar emoções em si 

mesmo e nos outros, para desencadear 

ações e reações que contribuam para um 

ambiente favorável e harmônico de 

trabalho.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Comunicar os propósitos, estratégias, 

planos e resultados da organização, 

atuando com empatia, assertividade e 

clareza.

Comunicação -
Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Comunicação - - - -

Conduzir suas atividades com foco nos 

objetivos e metas organizacionais, 

primando pelo comprometimento e 

desenvolvimento profissional.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerenciar equipes de trabalho por meio de 

tecnologias de comunicação e informação, 

adotando padrões de conduta apropriados 

para relações interpessoais virtuais.

Administração -
Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Elaborar, acompanhar e avaliar a execução 

dos Planejamentos Estratégico e 

Tático/Operacional de TI de acordo as 

normas e diretrizes pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Representar a RFB em eventos internos e 

externos de relevância institucional, de 

acordo com os interesses e propósitos da 

instituição, com postura, clareza e 

comunicação adequada.

Comunicação -
Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Comunicação - - - -

Avaliar o impacto de suas ações para a 

obtenção dos resultados institucionais, 

considerando  a interação e a 

interdependência entre unidades e 

processos de trabalho.

Outras não 

especificadas
- Visão Sistêmica (transversal) Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar documentos oficiais referentes a 

aquisições e contratações com base na 

legislação vigente e, quando aplicáveis, 

nas minutas-padrão estabelecidas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Elaborar o plano de capacitação em 

articulação com as áreas da RFB, com 

base no diagnóstico de necessidades e nas 

demandas estratégicas, observando as 

normas vigentes e utilizando o sistema 

específico.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -



Identificar e implementar mecanismos 

visando o aperfeiçoamento contínuo dos 

serviços de TI e dos contratos a eles 

relacionados.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Elaborar e avaliar planos e orçamentos de 

projetos, obras e serviços de engenharia, 

com base em orientações técnicas e 

priorizando demandas de acordo com os 

recursos disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Monitorar a jornada de trabalho dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, realizando os registros 

pertinentes, de acordo com as normas e 

legislação vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Analisar dados econômico-fiscais dos 

maiores contribuintes para diagnosticar 

distorções, com identificação das causas, 

aplicando critérios de relevância 

previamente estabelecidos, com ênfase no 

aumento da percepção de risco e com foco 

em situações próximas ao fato gerador,  

considerando as caracterí

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar e alterar políticas de segurança de 

TI, alinhadas às políticas e estratégias 

governamentais, normas e procedimentos 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Realizar ações de promoção do bem-estar 

físico e mental dos servidores, alinhadas 

ao programa institucional, de acordo com a 

literatura de promoção de qualidade de 

vida no trabalho.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Monitorar a rede, identificando o tráfego e o 

padrão de uso, por meio de procedimentos 

e ferramental pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Empenhar, liquidar e pagar despesas, 

conforme normas orçamentárias, contábeis 

e tributárias, utilizando sistemas 

disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Analisar a documentação recebida, 

observando a sua conformidade com as 

orientações técnicas e legais relativas aos 

cadastros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar entrevistas de modo a detectar 

indícios de ilícitos, conforme orientações 

dos manuais vigentes, utilizando as 

técnicas operacionais de inteligência.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar a abrangência e requisitos legais 

da impugnação e recursos administrativos 

interpostos, dando o devido tratamento ao 

processo administrativo fiscal, de acordo 

com os normativos vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Realizar estudos de maiores contribuintes 

por setor econômico, abrangendo a  

estrutura de negócio, o grupo e o setor 

econômico, com base em dados e 

informações coletados de fontes internas e 

externas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar a abrangência e requisitos legais 

da impugnação e recursos administrativos 

interpostos, dando o devido tratamento ao 

processo administrativo fiscal, de acordo 

com os normativos vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar as malhas com base na legislação 

vigente, implementando as decisões nos 

respectivos sistemas e efetuando a revisão 

do débito nos casos em que ela for 

necessária.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar a execução de ações de 

capacitação,  de acordo com as suas 

especificidades, administrando a 

participação dos treinandos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Analisar os pedidos e manifestações dos 

contribuintes relacionados a parcelamento 

de débito, praticando os atos necessários, 

utilizando sistema específico e com base 

na legislação aplicável.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Executar o acórdão dos órgãos do 

contencioso administrativo, efetuando, 

quando couber, os cálculos necessários, 

com base nas normas aplicáveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar o mérito e decidir sobre os pedidos 

de retificação de documentos de 

arrecadação, de acordo com as normas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Executar o procedimento fiscal  de acordo 

com as operações programadas, de acordo 

com o disposto nos manuais de 

fiscalização, nas jurisprudência judicial e 

administrativa, na legislação tributária, com 

o emprego de técnicas de auditoria.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar recursos e pedidos apresentados 

pelos contribuintes, conforme as normas  

pertinentes e utilizando as ferramentas 

adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Modelar e gerenciar os dados corporativos, 

avaliando a aderência do modelo às 

diretrizes institucionais, bem como a 

qualidade dos dados, conforme 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Utilizar equipamentos de filmagem e 

fotografia para produzir registros, inclusive 

os de visão noturna (infravermelho), 

conforme o objetivo da missão.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Realizar fiscalização administrativa, técnica 

e/ou setorial de contratos, com base na 

legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Analisar e decidir justificadamente as 

solicitações de habilitação de regimes 

aduaneiros especiais, sua aplicação e 

extinção, observando os prazos legais, de 

acordo com as normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Proceder à diligência fiscal, identificando 

seu objetivo a fim de atender demandas de 

órgãos externos, órgãos julgadores ou 

subsidiar procedimento fiscal em 

andamento,  elaborando relatório, termos e 

propondo, se for o caso, novo 

procedimento fiscal.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerenciar contratos, formalizando os 

procedimentos de celebração, alterações, 

eventual aplicação de sanções e extinção, 

com base na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Analisar os dados e informações 

disponíveis, a fim de concluir pela 

regularidade ou não dos intervenientes ou 

das operações de comércio exterior em 

relação à legislação.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar os resultados dos dados, segundo 

os critérios estabelecidos, pelas unidades 

centrais, superintendências e unidades 

descentralizadas, verificando sua 

adequação à realidade, realizando 

eventuais melhorias no processo de 

trabalho.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e analisar os Créditos Tributários 

(CT) com risco de prescrição, por meio de 

gerenciais e extratores de dados, 

encaminhando-os para cobrança, 

inscrevendo-os em Dívida Ativa da União 

(DAU) ou extiguindo o CT.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar ou propor a aplicação de 

penalidades à autoridade competente, 

instaurando processo de apuração, 

considerando as obrigações e sanções 

previstas na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Gerir, em âmbito nacional e regional, a 

administração e a destinação de 

mercadorias apreendidas, observadas as 

normas e procedimentos aplicáveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Armazenar e guardar mercadorias 

apreendidas, ou removidas de outros 

recintos armazenadores, sob o aspecto de 

controle físico, movimentação e manuseio, 

de acordo com as normas e procedimentos 

estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Aplicar os instrumentos de gestão de 

desempenho,  orientando tempestivamente 

os servidores e chefias, com base na 

legislação e ferramentas pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Planejar, monitorar e controlar a 

descentralização dos créditos 

orçamentários e recursos financeiros para 

as despesas de custeio e investimento, 

conforme leis e normas pertinentes, 

utilizando os sistemas diponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Arrolar bens e direitos do sujeito passivo 

e/ou solicitar medida de cautelar fiscal, de 

acordo com a legislação e as normas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Registrar as informações funcionais e 

pessoais que integram o cadastro dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, de acordo com as normas e a 

legislação pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Curso - Distância, Híbrido

Atualização do 

Cadastro de 

Servidores

Estabelecer e executar estratégias de 

atuação em situações de crise, de acordo 

com a expertise da equipe, utilizando o 

planejamento e os manuais vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prestar serviços de atendimento ao 

contribuinte, utilizando os diversos canais 

disponíveis, normativos e manual vigentes , 

considerando as situações concretas do 

cidadão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Registrar as informações funcionais e 

pessoais que integram o cadastro dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, de acordo com as normas e a 

legislação pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Realizar ações de promoção do bem-estar 

físico e mental dos servidores, alinhadas 

ao programa institucional, de acordo com a 

literatura de promoção de qualidade de 

vida no trabalho.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Curso - Distância, Híbrido

Bem-estar Físico e 

Mental no Trabalho

Realizar a auditoria do direito creditório  em 

pedidos de restituição, ressarcimento, 

reembolso ou em declarações de 

compensação, conforme a amplitude do 

procedimento fiscal definido e  nos termos 

da legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar e acompanhar a sistemática de 

gestão do clima organizacional, com base 

na interpretação dos resultados das 

pesquisas periódicas, envolvendo gestores, 

servidores e rede de suporte da gestão de 

pessoas, de acordo com orientações da 

literatura científica.

Administração -
Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas - - - -



Acompanhar os Créditos Tributários, por 

meio de ferramentas pertinentes, 

analisando situações de extinção e 

suspensão, dando o encaminhamento 

adequado e identificando aqueles com 

risco de prescrição para inscrição em 

Divida Ativa.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

ReceitaData: Uso do 

Contágil nas 

Atividades Gerenciais

Verificar as inconsistências apontadas a 

partir do cotejamento das declarações dos 

contribuintes com os dados de fontes 

internas e externas, utilizando sistemas 

específicos e observando a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar e controlar a adimplência das 

diversas modalidades de parcelamento, 

utilizando sistema específico ou 

manualmente, de acordo com os 

normativos vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Atualizações do 

SIEFPA

Identificar ilícitos relacionados às 

operações de vigilância e repressão, de 

acordo com os manuais aduaneiros e a 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conduzir auditorias fiscais relativas aos 

diversos ilícitos aduaneiros, tais como erro 

de classificação fiscal, inadimplemento de 

Drawback, ocultação de sujeito passivo, 

subvaloração, subfaturamento, introdução 

clandestina de mercadoria, exportação 

fictícia, não comprovação da mercadoria 

declarada,

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar ações de fomento à diversidade e 

à inclusão de servidores e colaboradores, 

atuando sobre as diferentes formas de 

preconceito e discriminação, com base em 

práticas reconhecidas.

Outras não 

especificadas
-

Orientação por valores éticos 

(transversal)
Não Gestão de pessoas - - - -

Identificar aspectos relevantes do perfil do 

contribuinte, tais como estrutura de 

negócios, informações contábeis, 

alterações societárias, relacionamentos 

com pessoas físicas e jurídicas, e seu 

comportamento em relação ao setor 

econômico.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Lavrar autos de infração e representação 

fiscal, aplicando se necessário, penas de 

perdimentos, nas hipóteses previstas em 

lei, detectadas no controle aduaneiro.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Comunicar-se de forma objetiva,  

exercendo a escuta ativa, com linguagem 

acessível e adequada ao contexto e às 

características do interlocutor.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -



Elaborar critérios de seleção para a 

identificação de comportamentos em 

desacordo com as normas tributárias, 

observando características peculiares de 

segmentos de contribuintes, setores 

econômicos, novos modelos de negócio e 

transações digitais, empregando técnicas 

contemporâneas de análise de dados

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Ciência da 

Computação
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar os pedidos e manifestações dos 

contribuintes relacionados a parcelamento 

de débito, praticando os atos necessários, 

utilizando sistema específico e com base 

na legislação aplicável.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Tratamento de 

Pedidos de 

Parcelamento

Planejar ações estratégicas relativas aos 

maiores contribuintes, com base em metas 

institucionais anuais previamente definidas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conceber, implantar e incrementar 

soluções inovadoras, pelo uso de 

questionamento e experimentação, 

gerando valor para a organização e para a 

sociedade.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Administração 

Pública
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar elementos de interesse fiscal nos 

expedientes recebidos, com base em 

critérios de consistência e relevância, 

decidindo pelo encaminhamento mais 

adequado, observando as diretrizes 

institucionais.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar os instrumentos de gestão de 

desempenho,  orientando tempestivamente 

os servidores e chefias, com base na 

legislação e ferramentas pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Curso - Distância, Híbrido

Gestão da Avaliação 

de Desempenho

Conduzir suas atividades com foco nos 

objetivos e metas organizacionais, 

primando pelo comprometimento e 

desenvolvimento profissional.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e rescindir os parcelamentos 

inadimplentes, praticando os atos 

necessários, de acordo com a legislação 

pertinente, utilizando os sistemas 

disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Tratamento da 

Rescisão de 

Parcelamento



Considerar e observar emoções em si 

mesmo e nos outros, para desencadear 

ações e reações que contribuam para um 

ambiente favorável e harmônico de 

trabalho.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar possibilidades de racionalização, 

automatização e melhoria das rotinas e 

processos de trabalho, considerando as 

boas práticas nos âmbitos interno e 

externo, assim como as necessidades e 

expectativas dos usuários.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Monitorar nos sistemas de gestão de 

pessoas os vencimentos e benefícios, tanto 

administrativos quanto judiciais, que 

compõem a folha de pagamento, 

realizando cálculos e registros pertinentes, 

de acordo com as normas e legislação 

vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Curso - Distância, Híbrido

Monitoramento da 

Folha de Pagamento

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Identificar ilícitos aduaneiros, fraudes e 

crimes contra a ordem tributária de acordo 

com os manuais aduaneiros e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Identificação de 

Indícios de 

Contrafação na 

Prática

Respeitar os princípios que norteiam a 

função pública e os valores institucionais 

de integridade, imparcialidade,  

profissionalismo e transparência

Outras não 

especificadas
-

Orientação por valores éticos 

(transversal)
Sim Ética - - - -

Definir as regras de negócio aplicáveis e 

homologar sistemas corporativos, 

monitorando sua utilização e efetuando as 

correções necessárias, de acordo com as 

devolutivas dos usuários e as normas 

pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Realizar ações de cidadania  fiscal, para 

sensibilização da sociedade, de acordo 

com os projetos desenvolvidos, atuando 

com equipes multidisciplinares.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido Curso de Oratória

Colaborar e cooperar em atividades 

desenvolvidas coletivamente, em busca do 

alcance de objetivos e propósitos 

compartilhados com atores internos e 

externos.

Outras não 

especificadas
-

Trabalho em equipe 

(transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Identificar, avaliar, tratar e monitorar de 

forma sistemática, estruturada e oportuna 

os riscos em sua área de atuação, de 

forma alinhada aos contextos internos e 

externos, baseando-se nas melhores 

informações disponíveis, com respostas 

adequadas e tempestivas.

Administração -
Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Baixar, visualizar e analisar demonstrações 

contábeis-financeiras e declarações fiscais 

e documentos fiscais, utilizando as 

ferramentas disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Comunicação -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar ações de cidadania  fiscal, para 

sensibilização da sociedade, de acordo 

com os projetos desenvolvidos, atuando 

com equipes multidisciplinares.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Formação para 

Ouvidores

Mapear os serviços prestados aos 

cidadãos, com  base nos sistemas de 

gestão disponíveis, identificando o 

comportamento dos contribuintes e o 

desempenho das equipes de atendimento 

e de seus integrantes.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar atos e fatos jurídicos, confrontando-

os com as normas, doutrina e 

jurisprudência pertinentes, elaborando 

manifestações orais ou escritas.

Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar as informações relevantes para a 

divulgação interna e externa, segundo 

critérios jornalísticos.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação Curso - Distância, Híbrido

Elaboração de 

Matéria Jornalista - 

DRF e ARF

Planejar a execução da ação fiscal, de 

acordo com os indicios levantados e as 

operações programadas, com foco nos 

objetivos e metas organizacionais.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prestar serviços de atendimento ao 

contribuinte, utilizando os diversos canais 

disponíveis, normativos e manual vigentes , 

considerando as situações concretas do 

cidadão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Capacitação sobre 

cadastro CPF, CNPJ, 

CNO, CEI e CAEPF

Avaliar o impacto de suas ações para a 

obtenção dos resultados institucionais, 

considerando  a interação e a 

interdependência entre unidades e 

processos de trabalho.

Outras não 

especificadas
- Visão Sistêmica (transversal) Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Identificar o descumprimento de obrigações 

tributárias, por meio da análise de dados 

econômicos fiscais do contribuinte.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prestar serviços de atendimento ao 

contribuinte, utilizando os diversos canais 

disponíveis, normativos e manual vigentes , 

considerando as situações concretas do 

cidadão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Capacitação sobre 

Fraude no Cadastro 

CPF

Executar o procedimento fiscal  de acordo 

com as operações programadas, de acordo 

com o disposto nos manuais de 

fiscalização, nas jurisprudência judicial e 

administrativa, na legislação tributária, com 

o emprego de técnicas de auditoria.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Distribuir as atividades para unidades e 

equipes, gerindo o tempo, estabelecendo 

prioridades, compartilhando 

responsabilidades e promovendo 

autonomia.

Outras não 

especificadas
-

Trabalho em equipe 

(transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Liderar pessoas e equipes, inspirando pelo 

exemplo, promovendo inclusão, 

cooperação, colaboração, valorização, bem-

estar, desenvolvimento contínuo e a alta 

performance.

Outras não 

especificadas
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar e executar as mudanças de ativos 

de TI, identificando e minimizando os 

impactos nas atividades da instituição.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Identificar e corrigir inconsistências e/ou 

irregularidades nos cadastros, por meio da 

análise das bases de dados, sistemas e 

demais fontes de informação disponíveis, 

de acordo com os parâmetros 

estabelecidos nas normas vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar indícios de fraudes fiscais para a 

programação de ações de combate, de 

acordo com a legislação e as diretrizes 

definidas pela área competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar diagnósticos para identificação de 

lacunas de competências, orientando  os 

servidores e chefias e  utilizando as 

ferramentas adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Liderar pessoas e equipes, inspirando pelo 

exemplo, promovendo inclusão, 

cooperação, colaboração, valorização, bem-

estar, desenvolvimento contínuo e a alta 

performance.

Outras não 

especificadas
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Aplicar metodologias de identificação de 

irregularidades tributarias, com adoção de 

critérios de risco e priorização de ações de 

conformidade tributária.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar ações para fortalecer a 

solidariedade e responsabilidade social dos 

servidores, considerando o elo trabalho e 

sociedade como elemento fundamental na 

promoção do bem-estar laboral.

Administração 

Pública
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não Gestão de pessoas Curso - Distância, Híbrido

Análise 

Comportamental no 

Ambiente de Trabalho

Gerenciar equipes de trabalho por meio de 

tecnologias de comunicação e informação, 

adotando padrões de conduta apropriados 

para relações interpessoais virtuais.

Administração -
Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Analisar, elaborar e registrar os atos de 

movimentação dos servidores, de acordo 

com as normas pertinentes, utilizando 

sistemas adequados.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Identificar indícios de irregularidades 

tributárias para a programação de 

auditorias fiscais ou ações de 

conformidade, de acordo com a legislação 

e as diretrizes definidas pela área 

competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Estabelecer acordos e consensos com 

pessoas e grupos de acordo com as 

condições e contrapartidas da instituição, 

utilizando técnicas de negociação por meio 

de processo democrático, ético e legal.

Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar a rede, identificando o tráfego e o 

padrão de uso, por meio de procedimentos 

e ferramental pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Curso - Distância, Híbrido

Gerência de Redes 

de 

Computadores_VPN 

MPLS,OSPF_ 

Protocolos de 

Roteamento IP

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar objetivos, metas e iniciativas para 

as unidades e equipes, alinhadas às 

estratégias institucionais, identificando 

necessidades e prioridades para a 

maximização dos resultados.

Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar indícios de fraudes fiscais para a 

programação de ações de combate, de 

acordo com a legislação e as diretrizes 

definidas pela área competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Representar a RFB em eventos internos e 

externos de relevância institucional, de 

acordo com os interesses e propósitos da 

instituição, com postura, clareza e 

comunicação adequada.

Comunicação -
Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Sim Comunicação - - - -

Mediar conflitos entre servidores, gestores 

e equipes de trabalho, utilizando técnicas 

de mediação preconizadas na literatura e 

considerando o equilíbrio psicossocial dos 

envolvidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Curso - Distância, Híbrido

Formação de 

Mediadores

Baixar, visualizar e analisar demonstrações 

contábeis-financeiras e declarações fiscais 

e documentos fiscais, utilizando as 

ferramentas disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar critérios de seleção para a 

identificação de comportamentos em 

desacordo com as normas tributárias, 

observando características peculiares de 

segmentos de contribuintes, setores 

econômicos, novos modelos de negócio e 

transações digitais, empregando técnicas 

contemporâneas de análise de dados

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar suas forças, fraquezas, 

capacidades e limitações, lidando com 

suas emoções, na busca do 

autodesenvolvimento contínuo, para a 

construção da capacidade de liderança.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar ilícitos aduaneiros, fraudes e 

crimes contra a ordem tributária de acordo 

com os manuais aduaneiros e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Identificação de 

Ilícitos Aduaneiros

Identificar indícios de planejamento 

tributário abusivo para a programação de 

auditorias fiscais, de acordo com a 

legislação e as diretrizes definidas pela 

área competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Comunicar os propósitos, estratégias, 

planos e resultados da organização, 

atuando com empatia, assertividade e 

clareza.

Comunicação -
Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Sim Comunicação - - - -

Elaborar o Dossiê de Seleção, utilizando os 

sistemas de programação, observando 

normas e orientações pertinentes

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar índicios de contrafação da 

mercadoria de acordo com os padrões 

característicos do fabricante.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Identificação de 

Indícios de 

Contrafação



Atuar de forma colaborativa e proativa junto 

aos atores essenciais ao alcance dos 

objetivos estratégicos da organização, 

buscando agendas de interesse comum e 

promovendo o fortalecimento das relações 

institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar a classificação do documento,  

de acordo com a legislação pertinente, para 

guarda e/ou eliminação.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo - - - -

Conduzir entrevista, empregando técnicas 

adequadas para a identificação de fraudes, 

real beneficiário, sujeito passivo solidário e 

outros ilícitos tributários.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Respeitar e avaliar opiniões, ideias e 

pensamentos divergentes, mostrando-se 

aberto à reavaliação de projetos, soluções 

e estratégias, adaptando-se a novos 

cenários.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e quantificar a mercadoria 

submetida a despacho aduaneiro, 

utilizando as técnicas e ferramentas 

adequadas para confirmar sua 

classificação fiscal, origem e estado de 

novo ou usado, solicitando, se necessário, 

pericia.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Verificação de 

Mercadoria

Mediar conflitos, considerando as partes 

envolvidas e propondo soluções viáveis 

com foco na efetividade organizacional.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prestar serviços de atendimento ao 

contribuinte, utilizando os diversos canais 

disponíveis, normativos e manual vigentes , 

considerando as situações concretas do 

cidadão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar os instrumentos de gestão de 

desempenho,  orientando tempestivamente 

os servidores e chefias, com base na 

legislação e ferramentas pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Gerir resultados de pessoas e equipes com 

base em desempenho, metas e 

produtividade, atuando com assertividade 

no monitoramento de projetos e ações.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Conceder regime aduaneiro especial de 

acordo com a documentação e a legislação 

pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Concessão de 

Regime Aduaneiro 

Especial

Criar ambiente favorável a processos de 

mudança organizacional, experimentação e 

melhoria contínua, estimulando a 

criatividade e adoção de soluções 

inovadoras para lidar com desafios atuais e 

futuros.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Analisar e decidir justificadamente as 

solicitações de habilitação de regimes 

aduaneiros especiais, sua aplicação e 

extinção, observando os prazos legais, de 

acordo com as normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Analise de Regimes 

Aduaneiros Especiais

Oferecer ao servidor informações a 

respeito de seu desempenho, apontando 

pontos positivos e pontos a melhorar.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Registrar as informações funcionais e 

pessoais que integram o cadastro dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, de acordo com as normas e a 

legislação pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Responder às adversidades, lidando com 

pressões cotidianas e ajustando as ações 

de forma persistente e proativa.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar plano de comunicação que 

contenha diretrizes estratégicas para a 

comunicação institucional, interna e 

externa, fortalecendo a imagem da RFB 

perante a sociedade.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação Curso - Distância, Híbrido

Curso de Português e 

Redação Jornalística, 

fotografia, Canva

Realizar ações de cidadania  fiscal, para 

sensibilização da sociedade, de acordo 

com os projetos desenvolvidos, atuando 

com equipes multidisciplinares.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Ações de Cidadania 

Fiscal

Planejar ação de capacitação, identificando 

seus objetivos de aprendizagem e as 

competências a serem desenvolvidas, 

observando o planejamento aprovado e os 

recursos necessários e disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Executar o procedimento fiscal  de acordo 

com as operações programadas, de acordo 

com o disposto nos manuais de 

fiscalização, nas jurisprudência judicial e 

administrativa, na legislação tributária, com 

o emprego de técnicas de auditoria.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar relatórios gerenciais da Ouvidoria, 

com base nas informações obtidas no 

sistema próprio e por meio do Serviço de 

Informação ao Cidadão (SIC), de acordo 

com as normas legais e regulamentadoras 

vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância, Híbrido

Produção de 

Relatórios

Proceder ao arrolamento de bens ou à 

representação para Medidas Cautelares 

Fiscais, durante o procedimento fiscal, 

observando a legislação vigente e 

utilizando sistemas pertinentes

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Elaborar, revisar, implantar e manter 

atualizadas as normas e os procedimentos 

de segurança de TI, conforme as políticas 

de segurança, metodologia e 

procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Adequar os bens imóveis, com base nos 

padrões definidos nos manuais de 

identidade visual da RFB e da 

Administração Pública Federal.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar o descumprimento de obrigações 

tributárias, por meio da análise de dados 

econômicos fiscais do contribuinte.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Identificação de 

Ilícitos Tributários

Elaborar, revisar, implantar e manter 

atualizadas as normas e os procedimentos 

de segurança de TI, conforme as políticas 

de segurança, metodologia e 

procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Elaborar documentos oficiais referentes a 

aquisições e contratações com base na 

legislação vigente e, quando aplicáveis, 

nas minutas-padrão estabelecidas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido

Elaboração de 

documentos para 

aquisições e 

contratações.

Conduzir processos licitatórios, em suas 

fases interna e externa, segundo a 

legislação vigente, com a utilização das 

ferramentas oficiais disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido

Condução de 

processos licitatórios

Gerir e executar atividades relacionadas à 

destruição ou inutilização de mercadorias, 

conforme norma específica que regula o 

assunto, bem assim promover a destinação 

de resíduos e rejeitos de acordo com 

legislação ambiental aplicável.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Habilitar, credenciar ou autorizar 

intervenientes no comercio exterior de 

acordo com sua atuação, requisitos e 

condições estipulados pelas legislações 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Apurar o tempo de contribuição 

previdenciária anterior ao ingresso do 

servidor na Administração Pública Federal, 

a partir da análise dos documentos 

comprobatórios e das normas e legislação 

pertinentes, com posterior registro no 

sistema de gestão de pessoas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Aplicar ou propor a aplicação de 

penalidades à autoridade competente, 

instaurando processo de apuração, 

considerando as obrigações e sanções 

previstas na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido

Aplicação de 

penalidades



Proceder ao arrolamento de bens ou à 

representação para Medidas Cautelares 

Fiscais, durante o procedimento fiscal, 

observando a legislação vigente e 

utilizando sistemas pertinentes

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Distribuir e controlar o Referencial 

Orçamentário às unidades da RFB, com 

base na legislação.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Realizar fiscalização administrativa, técnica 

e/ou setorial de contratos, com base na 

legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido

Fiscalização de 

contratos

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar ações de reconhecimento e 

valorização de servidores, por meio de 

premiações e outras boas práticas, 

considerando regulamentos pertinentes e 

observando critérios de transparência e 

meritocracia.

Administração 

Pública
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas Curso - Distância, Híbrido -

Armazenar e guardar mercadorias 

apreendidas, ou removidas de outros 

recintos armazenadores, sob o aspecto de 

controle físico, movimentação e manuseio, 

de acordo com as normas e procedimentos 

estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar e manifestar-se acerca das 

propostas de alterações da legislação 

tributária e aduaneira, empregando 

adequada redação e modelo de elaboração 

de atos definido pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar minuta de cálculo de exigência 

tributária decorrente de demanda judicial, 

com base na legislação pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerenciar contratos, formalizando os 

procedimentos de celebração, alterações, 

eventual aplicação de sanções e extinção, 

com base na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido

Gerenciamento de 

contratos

Analisar documentação comprobatória da 

despesa, conferindo documentos 

relacionados a cada fase da despesa 

pública, conforme normas orçamentárias, 

contábeis e tributárias, efetuando o registro 

da conformidade no sistema Sistema 

Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (Siafi).

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -



Analisar os pedidos e manifestações dos 

contribuintes relacionados a parcelamento 

de débito, praticando os atos necessários, 

utilizando sistema específico e com base 

na legislação aplicável.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Análise de pedidos de 

parcelamento

Identificar possibilidades de racionalização, 

automatização e melhoria das rotinas e 

processos de trabalho, considerando as 

boas práticas nos âmbitos interno e 

externo, assim como as necessidades e 

expectativas dos usuários.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar e controlar a adimplência das 

diversas modalidades de parcelamento, 

utilizando sistema específico ou 

manualmente, de acordo com os 

normativos vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Acompanhamento de 

parcelamento

Realizar abordagens, revistas em pessoas 

e buscas em estabelecimentos, recintos 

alfandegados e veículos, utilizando 

técnicas de segurança apropriadas, de 

acordo com a legislação e manuais 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Abordagens, buscas 

e revistas

Planejar os procedimentos apropriados de 

aquisições e contratações, de maneira 

conjunta com as áreas demandantes, os 

gestores e os fiscais de contrato, com base 

nas prioridades estabelecidas, no 

Orçamento Anual aprovado e na legislação 

referente a aquisições e contratações.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Operar funcionalidades de aplicativos de 

automação de escritório, tais como: 

planilhas, processadores de texto e 

ferramentas de apresentação, de acordo 

com os padrões institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Identificar a classificação do documento,  

de acordo com a legislação pertinente, para 

guarda e/ou eliminação.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar atos e fatos jurídicos, confrontando-

os com as normas, doutrina e 

jurisprudência pertinentes, elaborando 

manifestações orais ou escritas.

Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Analisar o pedido de revisão de débito 

inscrito em Dívida Ativa, decorrente de 

parcelamento anterior à inscrição, 

verificando os requisitos previstos na 

legislação pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Análise de débitos 

inscritos em Divida 

Ativa

Organizar e conduzir encontros, 

presenciais ou à distância, com foco nos 

resultados esperados, primando pelo 

engajamento de todos os participantes e 

observando o cronograma definido.

Administração -
Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Atender tempestivamente a demandas 

internas e externas, tendo em vista a 

natureza da solicitação, a legislação 

vigente e os sistemas disponíveis, 

adequando sua linguagem e postura para 

este fim.

Administração -
Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar os pedidos de cancelamento de 

declarações, em conformidade com atos 

legais e prazos prescricionais, adotando as 

medidas necessárias, utilizando as 

ferramentas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Análise de 

cancelamento de 

declarações

Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Manifestação técnica 

nos contenciosos 

administrativos e 

judiciais

Orientar as áreas gestoras de processos de 

trabalho na metodologia de gerenciamento 

de riscos institucionais, gerando 

documentos, de acordo com a Política de 

Gestão de Riscos da RFB e normas 

complementares, utilizando os sistemas 

disponibilizados

Administração -
Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Disseminar e compartilhar o conhecimento 

adquirido por meio da sistematização de 

instrumentos, tais como manuais, roteiros e 

tutorias.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar as malhas com base na legislação 

vigente, implementando as decisões nos 

respectivos sistemas e efetuando a revisão 

do débito nos casos em que ela for 

necessária.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - Análise de malha



Efetuar a cobrança dos contribuintes 

inadimplentes, considerando o valor do 

crédito tributário e o prazo prescricional 

para cobrança, inclusive considerando  

critérios de risco de acordo com as normas 

pertinentes utilizando os meios adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar a contratação de serviços e 

fornecedores de TI, de acordo com as 

normas específicas pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Prestar informações em mandados de 

segurança impetrados contra autoridades 

da RFB ao Poder Judiciário, empregando 

adequada redação e modelo de elaboração 

de atos definido pelo órgão.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Prestação de 

informação em 

mandado de 

segurança

Compartilhar, manter atualizadas e dar 

publicidade às informações pertinentes à 

sua área, de acordo com as diretrizes 

institucionais e as normas pertinentes, 

utilizando os veículos e meios de 

comunicação adequados.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -

Analisar a abrangência e requisitos legais 

da impugnação e recursos administrativos 

interpostos, dando o devido tratamento ao 

processo administrativo fiscal, de acordo 

com os normativos vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Análise de 

impugnação e recurso

Elaborar minutas, pareceres, despachos, 

relatórios e outros documentos, 

observando o Manual de Redação da RFB 

e as normas pertinentes.

Administração - Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo - - - -

Controlar a movimentação de cargas, de 

acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, utilizando os sistemas 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar relatório e voto em  relação à 

matéria litigiosa, com base nos 

documentos e provas constantes do 

processo administrativo, de acordo com  

legislação pertinente e jurisprudência 

vinculante, técnicas de argumentação 

jurídica e normas de redação oficial.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Relatoria de processo 

administrativo fiscal

Elaborar indicadores para 

acompanhamento de atividades, de acordo 

com metodologia utilizada na RFB

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Efetuar as inscrições e atualizações 

cadastrais utilizando os sistemas 

pertinentes, de acordo com as normas 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Inscrição e 

Atualização Cadastral



Compartilhar informações a respeito de 

ilícitos ou riscos ao controle aduaneiro, 

interna ou externamente, através dos 

meios autorizados, com finalidade de coibir 

ilícitos de forma mais ampla e efetiva.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar vínculos de relacionamentos e 

informações sobre bens e direitos, créditos 

tributários já constituídos, processos de 

arrolamento e outros processos, que 

possibilitem a análise da atribuição de 

responsabilidade tributária a terceiros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar índicios de contrafação da 

mercadoria de acordo com os padrões 

característicos do fabricante.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Identificação de 

indícios de 

contrafação

Definir a necessidade de pessoal e as 

atividades de atendimento e orientação, de 

acordo com o perfil dos atendentes, com  

as diretrizes da organização e as 

demandas dos cidadãos.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prestar serviços de atendimento ao 

contribuinte, utilizando os diversos canais 

disponíveis, normativos e manual vigentes , 

considerando as situações concretas do 

cidadão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Atendimento e 

orientação ao cidadão

Extrair, manipular e analisar dados, a partir 

de fontes internas ou externas, utilizando 

conceitos, técnicas e ferramentas 

adequados, de acordo com normas, 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Administração -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e aplicar as medidas coercitivas 

cabíves na cobrança dos débitos ou 

formalizar as respectivas representações, 

conforme as normas  pertinentes e 

utilizando as ferramentas adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar ilícitos aduaneiros, fraudes e 

crimes contra a ordem tributária, com base 

nos resultados da gestão de risco, e adotar 

as providências pertinentes, de acordo com 

os manuais aduaneiros e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Identificação de 

ilícitos aduaneiros

Monitorar os serviços prestados, utilizando 

sistemas de gerenciamento, de acordo com 

as metas institucionais e a Carta de 

Serviços da RFB.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Conduzir ações de aprendizagem, nas 

modalidades presencial e à distância, 

utilizando metodologias adequadas, de 

acordo com os objetivos instrucionais 

estabelecidos.

Educação - Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Analisar o mérito e decidir sobre os pedidos 

de retificação de documentos de 

arrecadação, de acordo com as normas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conceder entrevistas, definindo com 

clareza as informações e mensagens 

institucionais que deseja comunicar, 

coerentes com a pauta e seguindo as 

diretrizes do Media Training.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -

Identificar, avaliar, tratar e monitorar de 

forma sistemática, estruturada e oportuna 

os riscos em sua área de atuação, de 

forma alinhada aos contextos internos e 

externos, baseando-se nas melhores 

informações disponíveis, com respostas 

adequadas e tempestivas.

Administração -
Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar a aderência da representação para 

propositura de Medida Cautelar Fiscal, 

conforme informado pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

subsidiando futuras representações.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Estabelecer normas complementares à 

gestão de documentos e processos, com 

base nas diretrizes dos orgãos reguladores.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Documentação e Arquivo - - - -

Instruir, selecionar, encaminhar, 

acompanhar e/ou arquivar documentos e 

processos, utilizando os sistemas 

adequados, de acordo com a sua natureza 

e a legislação pertinente.

Administração - Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo - - - -

Analisar os resultados dos dados, segundo 

os critérios estabelecidos, pelas unidades 

centrais, superintendências e unidades 

descentralizadas, verificando sua 

adequação à realidade, realizando 

eventuais melhorias no processo de 

trabalho.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir metodologias e ferramentas de 

gestão de portfólios, programas e projetos, 

com base em estudos referentes ao 

assunto, no orçamento e alinhando à 

estratégia institucional.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Design Thinking 

Aplicado aos Projetos 

Estratégicos 

Regionais

Demonstrar fluência em lingua estrangeira 

afeta às atividades da Instituição, de 

acordo com a norma culta.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -



Conceder regime aduaneiro especial de 

acordo com a documentação e a legislação 

pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Calcular a suficiência do depósito do 

contribuinte de acordo com o alcance das 

decisões judiciais, identificando a 

possibilidade da suspensão da exigibilidade 

do crédito, de acordo com as normas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar a classificação do documento,  

de acordo com a legislação pertinente, para 

guarda e/ou eliminação.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Documentação e Arquivo - - - -

Organizar e conduzir encontros, 

presenciais ou à distância, com foco nos 

resultados esperados, primando pelo 

engajamento de todos os participantes e 

observando o cronograma definido.

Administração -
Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Elaborar, acompanhar e avaliar a execução 

dos Planejamentos Estratégico e 

Tático/Operacional de TI de acordo as 

normas e diretrizes pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Formalizar representação fiscal para fins 

penais, identificando as hipóteses cabíveis 

de acordo com a legislação pertinente  e 

utilizando os sistemas adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conduzir auditorias fiscais relativas aos 

diversos ilícitos aduaneiros, tais como erro 

de classificação fiscal, inadimplemento de 

Drawback, ocultação de sujeito passivo, 

subvaloração, subfaturamento, introdução 

clandestina de mercadoria, exportação 

fictícia, não comprovação da mercadoria 

declarada,

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Auditoria fiscal de 

ilícitos aduaneiros

Conduzir entrevista, empregando técnicas 

adequadas para a identificação de fraudes, 

real beneficiário, sujeito passivo solidário e 

outros ilícitos tributários.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Organizar e executar suas atividades 

profissionais fora das dependências da 

instituição, de forma a preservar os laços 

interpessoais e o engajamento no trabalho, 

estabelecendo prioridades e prevendo o 

tempo necessário para sua realização,  

com a utilização de tecnologias de 

comunicação e sistemas

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Compartilhar informações a respeito de 

ilícitos ou riscos ao controle aduaneiro, 

interna ou externamente, através dos 

meios autorizados, com finalidade de coibir 

ilícitos de forma mais ampla e efetiva.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Executar o acórdão dos órgãos do 

contencioso administrativo, efetuando, 

quando couber, os cálculos necessários, 

com base nas normas aplicáveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e aplicar as medidas coercitivas 

cabíves na cobrança dos débitos ou 

formalizar as respectivas representações, 

conforme as normas  pertinentes e 

utilizando as ferramentas adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar e executar projetos e programas, 

de acordo com os objetivos institucionais, 

observados os prazos e orçamentos, 

utilizando metodologias e ferramentas 

adequadas.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim Planejamento e orçamento - - - -

Monitorar a rede, identificando o tráfego e o 

padrão de uso, por meio de procedimentos 

e ferramental pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Curso - Distância, Híbrido

Monitoramento de 

rede

Elaborar e alterar políticas de segurança de 

TI, alinhadas às políticas e estratégias 

governamentais, normas e procedimentos 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Identificar indícios de fraudes fiscais para a 

programação de ações de combate, de 

acordo com a legislação e as diretrizes 

definidas pela área competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar ou propor a aplicação de 

penalidades à autoridade competente, 

instaurando processo de apuração, 

considerando as obrigações e sanções 

previstas na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Realizar operações de alocação de 

pagamento, suspensão, reativação e 

transferência de débitos nos respectivos 

sistemas de cobrança de acordo com as 

normas pertinentes utilizando os sistemas 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar ilícitos aduaneiros, fraudes e 

crimes contra a ordem tributária, com base 

nos resultados da gestão de risco, e adotar 

as providências pertinentes, de acordo com 

os manuais aduaneiros e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar e avaliar a execução de 

contratos, com base nas orientações do 

gestor do contrato, nos termos contratuais 

e na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) - - - -

Conduzir veículos em operações, utilizando 

técnicas de direção adequadas à situação 

específica.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Solucionar problemas e incidentes de TI, 

com base nas ferramentas, procedimentos 

e normativos pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Curso - Distância, Híbrido

Solução de 

problemas e 

incidentes de TI

Efetivar registros contábeis 

tempestivamente, no sistema pertinente, de 

acordo com a situação dos processos 

administrativos, as respectivas mercadorias 

apreendidas e o local dos recintos onde as 

mercadorias estão armazenadas, utilizando 

de contas de classificação contábil 

existentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar a instrução processual do 

contencioso dos  pedidos de restituição, 

ressarcimento e reembolso, declaração de 

compensação e multa isolada por 

compensação indevida e o envio aos 

órgãos julgadores, observando os manuais 

e a legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar desconformidades tributárias 

conforme as normas pertinentes e 

utilizando as ferramentas adequadas, 

inclusive analisando a necessidade de 

realizar reunião de conformidade.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prospectar, interagir e manter parcerias 

com instituições públicas, sociedade civil, 

segmento empresarial e outras 

organizações, com o intuito de alcançar os 

objetivos do órgão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir, implantar e operar soluções de 

monitoramento e administração dos ativos 

de rede de longa distância, tratando 

problemas e incidentes, conforme 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Curso - Distância, Híbrido

Soluções de 

monitoramento dos 

ativos de rede de 

longa distância

Elaborar o plano de capacitação em 

articulação com as áreas da RFB, com 

base no diagnóstico de necessidades e nas 

demandas estratégicas, observando as 

normas vigentes e utilizando o sistema 

específico.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Formalizar Termo de Imputação de 

Responsabilidade Tributária (TIRT), 

conforme as normas  pertinentes e 

utilizando as ferramentas adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerir e executar atividades relacionadas a 

leilão de mercadorias apreendidas, 

conforme normas específicas que regulam 

o assunto, minuta de edital padrão 

aprovado pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, sem prejuízo de 

observância de outras legislações 

aplicáveis à matéria.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Identificar ilícitos relacionados às 

operações de vigilância e repressão, de 

acordo com os manuais aduaneiros e a 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar ações de cidadania  fiscal, para 

sensibilização da sociedade, de acordo 

com os projetos desenvolvidos, atuando 

com equipes multidisciplinares.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Promover ações de educação e 

conscientização dos usuários da RFB 

acerca das políticas de segurança de TI, de 

acordo com as políticas, normas, padrões e 

procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Curso - Distância, Híbrido

Promoção e 

conscientização da 

política de segurança 

de TI.

Verificar a conformidade da documentação 

com o declarado na Declaração de 

Importação ou Exportação, de acordo com 

a legislação e normas pertinentes,  

utilizando os sistemas aduaneiros 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar casos de suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário em razão 

de contencioso administrativo ou judicial, 

realizando a suspensão no sistema de 

controle, de acordo com as regras legais.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar indícios de planejamento 

tributário abusivo para a programação de 

auditorias fiscais, de acordo com a 

legislação e as diretrizes definidas pela 

área competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar a documentação recebida, 

observando a sua conformidade com as 

orientações técnicas e legais relativas aos 

cadastros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Cadastrar e monitorar o deslocamento de 

servidores, com base nos instrumentos 

convocatórios e utilizando os sistemas 

disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Aplicar diagnósticos para identificação de 

lacunas de competencias, orientando  os 

servidores e chefias e  utilizando as 

ferramentas adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Prestar serviços de atendimento ao 

contribuinte, utilizando os diversos canais 

disponíveis, normativos e manual vigentes , 

considerando as situações concretas do 

cidadão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Atendimento e 

orientação ao cidadão

Efetuar o bloqueio e desbloqueio no 

repasse dos Fundos de Participação dos 

Estados e Municípios no sistema de 

controle do Fundo de Participação dos 

Estados e Municípios (FPEM).

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Realizar fiscalização técnica dos contratos 

de projetos, obras e serviços de 

engenharia, conforme as normas técnicas 

e legislação vigente.

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar a eficácia das capacitações, 

utilizando as ferramentas existentes, 

compartilhando os resultados com 

facilitadores e área demandante.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Identificar e corrigir inconsistências e/ou 

irregularidades nos cadastros, por meio da 

análise das bases de dados, sistemas e 

demais fontes de informação disponíveis, 

de acordo com os parâmetros 

estabelecidos nas normas vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar a conformidade entre a 

documentação fiscal e a mercadoria 

fiscalizada, nos termos da legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Efetuar todos os registros necessários à 

realização das atividades referentes às 

aquisições e contratações nos sistemas 

pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Aplicar os instrumentos de gestão de 

desempenho,  orientando tempestivamente 

os servidores e chefias, com base na 

legislação e ferramentas pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Efetuar as inscrições e atualizações 

cadastrais utilizando os sistemas 

pertinentes, de acordo com as normas 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar a eficácia das capacitações, 

utilizando as ferramentas existentes, 

compartilhando os resultados com 

facilitadores e área demandante.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Planejar ação de capacitação, identificando 

seus objetivos de aprendizagem e as 

competências a serem desenvolvidas, 

observando o planejamento aprovado e os 

recursos necessários e disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Estabelecer preços de referência nas 

aquisições e contratações, com base na 

legislação vigente, utilizando as 

ferramentas institucionais disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Empenhar, liquidar e pagar despesas, 

conforme normas orçamentárias, contábeis 

e tributárias, utilizando sistemas 

disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -



Promover ações de educação e 

conscientização dos usuários da RFB 

acerca das políticas de segurança de TI, de 

acordo com as políticas, normas, padrões e 

procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Acompanhar a execução de ações de 

capacitação,  de acordo com as suas 

especificidades, administrando a 

participação dos treinandos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Constituir o crédito tributário conforme as 

normas  pertinentes e utilizando as 

ferramentas adequadas, no âmbito da 

cobrança.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Formular resposta à manifestação do 

usuário por meio do sistema próprio da 

Ouvidoria, com base nas informações 

recebidas ou coletadas, de forma clara, 

concisa, imparcial e conclusiva, em 

linguagem cidadã, no prazo legal.

Administração 

Pública
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não Ouvidoria - - - -

Prestar serviços de atendimento ao 

contribuinte, utilizando os diversos canais 

disponíveis, normativos e manual vigentes , 

considerando as situações concretas do 

cidadão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar ações de promoção do bem-estar 

físico e mental dos servidores, alinhadas 

ao programa institucional, de acordo com a 

literatura de promoção de qualidade de 

vida no trabalho.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Prospectar soluções de TI, de forma a dar 

sustentação, racionalizar ou melhorar as 

rotinas e processos de trabalho, 

considerando as boas práticas de mercado.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Elaborar documentos oficiais referentes a 

contratações de projetos, obras e serviços 

de engenharia com base na legislação 

vigente e, quando aplicáveis, nas minutas-

padrão estabelecidas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Identificar ilícitos aduaneiros, fraudes e 

crimes contra a ordem tributária, com base 

nos resultados da gestão de risco, e adotar 

as providências pertinentes, de acordo com 

os manuais aduaneiros e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar soluções de aprendizagem que 

atendam as necessidades da RFB.
Educação - Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -



Identificar o descumprimento de obrigações 

tributárias, por meio da análise de dados 

econômicos fiscais do contribuinte.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Mapear os serviços prestados aos 

cidadãos, com  base nos sistemas de 

gestão disponíveis, identificando o 

comportamento dos contribuintes e o 

desempenho das equipes de atendimento 

e de seus integrantes.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Efetivar registros contábeis 

tempestivamente, no sistema pertinente, de 

acordo com a situação dos processos 

administrativos, as respectivas mercadorias 

apreendidas e o local dos recintos onde as 

mercadorias estão armazenadas, utilizando 

de contas de classificação contábil 

existentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar e realizar provas de conceito de 

avaliação de novas ferramentas, 

implementações de soluções de TI e 

inovações tecnológicas, por meio de testes 

de inovação e de performance e 

simulações de ambiente de produção, 

verificando se atendem às necessidades 

da instituição.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Definir a necessidade de pessoal e as 

atividades de atendimento e orientação, de 

acordo com o perfil dos atendentes, com  

as diretrizes da organização e as 

demandas dos cidadãos.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Organização do 

atendimento

Conduzir entrevista, empregando técnicas 

adequadas para a identificação de fraudes, 

real beneficiário, sujeito passivo solidário e 

outros ilícitos tributários.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Proceder à Representação Fiscal para Fins 

Penais, observando a legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar os serviços prestados, utilizando 

sistemas de gerenciamento, de acordo com 

as metas institucionais e a Carta de 

Serviços da RFB.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Controlar a  concessão de benefícios 

fiscais, regimes especiais de tributação e 

Simples Nacional/Simei, de acordo com as  

normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Proceder à diligência fiscal, identificando 

seu objetivo a fim de atender demandas de 

órgãos externos, órgãos julgadores ou 

subsidiar procedimento fiscal em 

andamento,  elaborando relatório, termos e 

propondo, se for o caso, novo 

procedimento fiscal.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar critérios de seleção para a 

identificação de comportamentos em 

desacordo com as normas tributárias, 

observando características peculiares de 

segmentos de contribuintes, setores 

econômicos, novos modelos de negócio e 

transações digitais, empregando técnicas 

contemporâneas de análise de dados

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir a necessidade de pessoal e as 

atividades de atendimento e orientação, de 

acordo com o perfil dos atendentes, com  

as diretrizes da organização e as 

demandas dos cidadãos.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar a execução da ação fiscal, de 

acordo com os indicios levantados e as 

operações programadas, com foco nos 

objetivos e metas organizacionais.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Proceder ao arrolamento de bens ou à 

representação para Medidas Cautelares 

Fiscais, durante o procedimento fiscal, 

observando a legislação vigente e 

utilizando sistemas pertinentes

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Verificar as inconsistências apontadas a 

partir do cotejamento das declarações dos 

contribuintes com os dados de fontes 

internas e externas, utilizando sistemas 

específicos e observando a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Proceder à diligência fiscal, identificando 

seu objetivo a fim de atender demandas de 

órgãos externos, órgãos julgadores ou 

subsidiar procedimento fiscal em 

andamento,  elaborando relatório, termos e 

propondo, se for o caso, novo 

procedimento fiscal.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Controlar a movimentação de cargas, de 

acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, utilizando os sistemas 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e corrigir inconsistências e/ou 

irregularidades nos cadastros, por meio da 

análise das bases de dados, sistemas e 

demais fontes de informação disponíveis, 

de acordo com os parâmetros 

estabelecidos nas normas vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Inconsistências 

cadastrais



Planejar a execução da ação fiscal, de 

acordo com os indicios levantados e as 

operações programadas, com foco nos 

objetivos e metas organizacionais.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar e empregar armamento institucional 

e demais equipamentos especiais (letal e 

não-letal), de acordo com a Doutrina e as 

Regras de Segurança.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar o planejamento de operações de 

vigilância e repressão, levando em conta 

todos os meios a serem empregados e os 

objetivos a serem alcançados, de acordo 

com os manuais e legislações vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Controlar as manutenções de 

equipamentos e frotas realizadas pelas 

empresas contratadas, para alcançar a 

maior disponibilidade possível da frota e 

garantir a segurança, de acordo com o 

programa de manutenção do fabricante ou 

contrato, no que couber.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar as malhas com base na legislação 

vigente, implementando as decisões nos 

respectivos sistemas e efetuando a revisão 

do débito nos casos em que ela for 

necessária.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar os serviços prestados, utilizando 

sistemas de gerenciamento, de acordo com 

as metas institucionais e a Carta de 

Serviços da RFB.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Monitoramento dos 

serviços prestados

Analisar os pedidos e manifestações dos 

contribuintes relacionados a parcelamento 

de débito, praticando os atos necessários, 

utilizando sistema específico e com base 

na legislação aplicável.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e acompanhar os créditos 

tributários garantidos por Medidas 

Cautelares Fiscais (MCF), utilizando o 

sistema e-processos,  priorizando sua 

tramitação até a fase de execução fiscal, 

conforme Norma de Execução Conjunta 

RFB/PGFN.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar e decidir justificadamente as 

solicitações de habilitação de regimes 

aduaneiros especiais, sua aplicação e 

extinção, observando os prazos legais, de 

acordo com as normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Efetuar as inscrições e atualizações 

cadastrais utilizando os sistemas 

pertinentes, de acordo com as normas 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Inscrição e 

atualização cadastral



Verificar os saldos devedores nos sistemas 

de cobrança, confrontando os valores 

declarados com os respectivos créditos 

vinculados, tais como pagamentos, 

compensações, suspensões.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar a documentação recebida, 

observando a sua conformidade com as 

orientações técnicas e legais relativas aos 

cadastros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Análise de 

documentação 

cadastral

Desenvolver ações de publicidade e 

marketing a partir da identificação de temas 

relevantes de interesses da instituição e 

demandados pela sociedade, utilizando as 

plataformas mais adequadas.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Analisar os dados e informações 

disponíveis, a fim de concluir pela 

regularidade ou não dos intervenientes ou 

das operações de comércio exterior em 

relação à legislação.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar indícios de fraudes fiscais para a 

programação de ações de combate, de 

acordo com a legislação e as diretrizes 

definidas pela área competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Identificação de 

indícios de fraudes 

fiscais

Realizar periodicamente levantamento das 

decisões no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF 

para elaboração de relatórios a serem 

divulgados internamente, segundo critérios 

pré-estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Editar vídeos institucionais, em 

conformidade com modernas técnicas 

audiovisuais, para divulgação interna e 

externa.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Organizar entrevistas coletivas com 

ambientação física adequada, de acordo 

com as orientações do Manual de 

Relacionamento com a Imprensa e o 

Manual da Identidade Visual.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Levantar e classificar informações, com 

base em dados prévios ou de ofício, 

utilizando sistemas informatizados ou 

outros meios pertinentes para delimitação 

do escopo da operação.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido Pesquisa e Seleção

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -



Utilizar e empregar armamento institucional 

e demais equipamentos especiais (letal e 

não-letal), de acordo com a Doutrina e as 

Regras de Segurança.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Orientar servidores para a produção  de 

fotos e vídeos, conforme Manual de 

Relacionamento com a Imprensa.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Analisar e manifestar-se acerca das 

propostas de alterações da legislação 

tributária e aduaneira, empregando 

adequada redação e modelo de elaboração 

de atos definido pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar minuta de cálculo de exigência 

tributária decorrente de demanda judicial, 

com base na legislação pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Orientar os porta-vozes e equipes que 

atendem a imprensa sobre a mensagem 

institucional a ser transmitida e a postura 

adequada durante entrevista, seguindo as 

diretrizes do Media Training, o  Manual de 

Relacionamento com a  Imprensa e a 

Política de Comunicação Social.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Proceder à diligência fiscal, identificando 

seu objetivo a fim de atender demandas de 

órgãos externos, órgãos julgadores ou 

subsidiar procedimento fiscal em 

andamento,  elaborando relatório, termos e 

propondo, se for o caso, novo 

procedimento fiscal.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Realização de 

diligência fiscal

Utilizar equipamentos especiais tais como 

scanners, drones submarinos (rov), drones 

(rpa), analisador de gás, endoscópio, 

espectrômetros e detectores de metais, 

para coibir ou identificar ilícitos aduaneiros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conceder entrevistas, definindo com 

clareza as informações e mensagens 

institucionais que deseja comunicar, 

coerentes com a pauta e seguindo as 

diretrizes do Media Training.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Editar fotos e imagens institucionais para  

divulgação interna e externa, utilizando 

programas de edição de imagem 

disponíveis.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Efetuar a cobrança dos contribuintes 

inadimplentes, considerando o valor do 

crédito tributário e o prazo prescricional 

para cobrança, inclusive consderando  

critérios de risco de acordo com as normas 

pertinentes utilizando os meios adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Orientar a área de licitação e contratos 

quanto às especificações técnicas na 

aquisição de programas e licenças para 

edição de fotos e vídeos.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Realizar periodicamente levantamento das 

decisões no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF 

para elaboração de relatórios a serem 

divulgados internamente, segundo critérios 

pré-estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerir e executar atividades relacionadas à 

remoção, devolução ao interessado 

decorrente de decisão judicial ou 

administrativa, entrega para fins de prova 

de ilícito penal, análise e obtenção de 

laudo, e baixa da mercadoria em razão de 

extravio ou dano, observadas as normas e 

procedimentos aplicáveis

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conceder regime aduaneiro especial de 

acordo com a documentação e a legislação 

pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Mediar conflitos entre servidores, gestores 

e equipes de trabalho, utilizando técnicas 

de mediação preconizadas na literatura e 

considerando o equilíbrio psicossocial dos 

envolvidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Curso - Distância, Híbrido Mediação de conflitos

Realizar periodicamente levantamento das 

decisões no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF 

para elaboração de relatórios a serem 

divulgados internamente, segundo critérios 

pré-estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Redigir, revisar e editar textos jornalísticos 

de forma clara, objetiva e tempestiva, com 

uso correto das regras gramaticais e dos 

padrões e  ferramentas institucionais, para 

divulgação externa e interna.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Selecionar sujeitos passivos e operações 

para fiscalização, de acordo com critérios 

de conveniência e oportunidade, os 

resultados anteriores e as normas e 

manuais pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Controlar a execução orçamentária, por 

meio de relatórios extraídos do Sistema 

Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (Siafi), aplicando os 

ajustes necessários ao orçamento, 

conforme as normas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -



Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Distribuir e controlar o Referencial 

Orçamentário às unidades da RFB, com 

base na legislação.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Conduzir processos licitatórios, em suas 

fases interna e externa, segundo a 

legislação vigente, com a utilização das 

ferramentas oficiais disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Monitorar semanalmente a conformidade 

dos saldos contábeis no sistema de 

administração orçamentária, financeira e 

patrimonial, notificando as UG no caso de 

inconsistências ou tomando as 

providências cabíveis, conforme manuais e 

legislação vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Contabilidade - - - -

Registrar as informações funcionais e 

pessoais que integram o cadastro dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, de acordo com as normas e a 

legislação pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Lavrar autos de infração e representação 

fiscal, aplicando se necessário, penas de 

perdimentos, nas hipóteses previstas em 

lei, detectadas no controle aduaneiro.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Auto de infração e 

representação fiscal

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar os Créditos Tributários, por 

meio de ferramentas pertinentes, 

analisando situações de extinção e 

suspensão, dando o encaminhamento 

adequado e identificando aqueles com 

risco de prescrição para inscrição em 

Divida Ativa.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Acompanhamento de 

crédito tributário

Conduzir veículos em operações, utilizando 

técnicas de direção adequadas à situação 

específica.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Mapear os serviços prestados aos 

cidadãos, com  base nos sistemas de 

gestão disponíveis, identificando o 

comportamento dos contribuintes e o 

desempenho das equipes de atendimento 

e de seus integrantes.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Mapeamento do 

atendimento

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar objetivos, metas e iniciativas para 

as unidades e equipes, alinhadas às 

estratégias institucionais, identificando 

necessidades e prioridades para a 

maximização dos resultados.

Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar as matérias relacionadas às 

ações judiciais, sobretudo mandados de 

segurança, utilizando os sistemas 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Estabelecer preços de referência nas 

aquisições e contratações, com base na 

legislação vigente, utilizando as 

ferramentas institucionais disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância, Híbrido

Estabelecimento de 

preços de referência

Aplicar diagnósticos para identificação de 

lacunas de competencias, orientando  os 

servidores e chefias e  utilizando as 

ferramentas adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Prestar serviços de atendimento ao 

contribuinte, utilizando os diversos canais 

disponíveis, normativos e manual vigentes , 

considerando as situações concretas do 

cidadão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Atendimento e 

orientação ao cidadão 

- Foco nas Agências 

e CAC's

Considerar e observar emoções em si 

mesmo e nos outros, para desencadear 

ações e reações que contribuam para um 

ambiente favorável e harmônico de 

trabalho.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerir e executar  atividades relacionadas à 

doação a organizações da sociedade civil 

ou  à incorporação a órgãos da 

administração pública, conforme norma 

específica que regula o assunto, sem 

prejuízo de observãncia de outras 

legislações aplicáveis à matéria.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar metodologias de seleção do direito 

creditório  em pedidos de restituição, 

ressarcimento, reembolso ou em 

declarações de compensação, adotando 

critérios de risco para priorizar a auditoria 

do direito creditório, definindo a amplitude 

do procedimento fiscal e compatibilizando a 

quantidade de t

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Prestar serviços de atendimento ao 

contribuinte, utilizando os diversos canais 

disponíveis, normativos e manual vigentes , 

considerando as situações concretas do 

cidadão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Otimização do 

Atendimento

Planejar e distribuir processos 

administrativos fiscais, para as Delegacia 

da Receita Federal do Brasil de Julgamento 

(DRJ), turmas ou julgadores, observadas 

as prioridades estabelecidas na legislação, 

a semelhança e conexão de matérias, a 

capacidade de julgamento e a competência 

material.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Verificar a conformidade da documentação 

com o declarado na Declaração de 

Importação ou Exportação, de acordo com 

a legislação e normas pertinentes,  

utilizando os sistemas aduaneiros 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prestar serviços de atendimento ao 

contribuinte, utilizando os diversos canais 

disponíveis, normativos e manual vigentes , 

considerando as situações concretas do 

cidadão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Analise Documental 

para Procedimentos 

no Cadastro CNPJ

Avaliar a conformidade entre a 

documentação fiscal e a mercadoria 

fiscalizada, nos termos da legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conceber, implantar e incrementar 

soluções inovadoras, pelo uso de 

questionamento e experimentação, 

gerando valor para a organização e para a 

sociedade.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Elaborar critérios de seleção para a 

identificação de comportamentos em 

desacordo com as normas tributárias, 

observando características peculiares de 

segmentos de contribuintes, setores 

econômicos, novos modelos de negócio e 

transações digitais, empregando técnicas 

contemporâneas de análise de dados

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir a necessidade de pessoal e as 

atividades de atendimento e orientação, de 

acordo com o perfil dos atendentes, com  

as diretrizes da organização e as 

demandas dos cidadãos.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido -

Monitorar e orientar a execução das etapas 

de seleção interna para postos gerenciais e 

áreas especializadas, de acordo com os 

requisitos e as normas pertinentes, 

utilizando as ferramentas adequadas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Solucionar problemas e incidentes de TI, 

com base nas ferramentas, procedimentos 

e normativos pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Analisar e manifestar-se acerca das 

propostas de alterações da legislação 

tributária e aduaneira, empregando 

adequada redação e modelo de elaboração 

de atos definido pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conduzir processos licitatórios, em suas 

fases interna e externa, segundo a 

legislação vigente, com a utilização das 

ferramentas oficiais disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Definir, implantar e operar soluções de 

monitoramento e administração dos ativos 

de rede de longa distância, tratando 

problemas e incidentes, conforme 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Selecionar viajantes para inspeção de 

bagagem, utilizando técnicas e sistemas 

adequados, conforme os manuais internos 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar atos interpretativos da legislação 

tributária e aduaneira, empregando 

técnicas de hermenêutica, redação 

adequada e modelos de elaboração de 

atos definidos pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar operações de alocação de 

pagamento, suspensão, reativação e 

transferência de débitos nos respectivos 

sistemas de cobrança de acordo com as 

normas pertinentes utilizando os sistemas 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar equipamentos especiais tais como 

scanners, drones submarinos (rov), drones 

(rpa), analisador de gás, endoscópio, 

espectrômetros e detectores de metais, 

para coibir ou identificar ilícitos aduaneiros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar propostas de legislação tributária 

e aduaneira, empregando técnica 

legislativa, adequada redação e modelo de 

elaboração de atos definido pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Verificar as inconsistências apontadas a 

partir do cotejamento das declarações dos 

contribuintes com os dados de fontes 

internas e externas, utilizando sistemas 

específicos e observando a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Analisar e manifestar-se acerca das 

propostas de alterações da legislação 

tributária e aduaneira, empregando 

adequada redação e modelo de elaboração 

de atos definido pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar técnicas de defesa pessoal, em 

situações de ataque, considerando o 

disciplinamento interno.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar adequação e efetividade das 

políticas e soluções de segurança de 

acordo com as políticas, normas, padrões e 

procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Emitir e revogar certificado digital, 

verificando a conformidade da 

documentação, assinatura e dados 

biométricos dos usuários da RFB, de 

acordo com normas e procedimentos 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Controlar a entrada, o estoque e a saída de 

bens patrimoniais e bens de consumo, 

registrando nos sistemas informatizados 

pertinentes e instrundo processo 

administrativo se for o caso.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Gerir, classificar e tratar, no que couber, 

incidentes de segurança de TI,  

diagnosticando suas causas e origens, de 

acordo com as diretrizes, normas e 

procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Definir critérios para criação de análises de 

distorções, considerando as características 

do tributo, o nível da arrecadação e as 

particularidades das regiões.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conceber, implantar e incrementar 

soluções inovadoras, pelo uso de 

questionamento e experimentação, 

gerando valor para a organização e para a 

sociedade.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Avaliar a necessidade de alteração da 

capacidade ou tecnologia do circuito 

através de monitoramento do tráfego e da 

avaliação do adequado funcionamento do 

circuito atual.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -



Gerir e executar  atividades relacionadas à 

doação a organizações da sociedade civil 

ou  à incorporação a órgãos da 

administração pública, conforme norma 

específica que regula o assunto, sem 

prejuízo de observãncia de outras 

legislações aplicáveis à matéria.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Implantar soluções de TI, de acordo com 

visão sistêmica da RFB e as normas 

pertinentes

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Realizar a modelagem do processo 

utilizando metodologias de compreensão 

dos processos adotadas pela instituição.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar o descumprimento de obrigações 

tributárias, por meio da análise de dados 

econômicos fiscais do contribuinte.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Editar fotos e imagens institucionais para  

divulgação interna e externa, utilizando 

programas de edição de imagem 

disponíveis.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Editar vídeos institucionais, em 

conformidade com modernas técnicas 

audiovisuais, para divulgação interna e 

externa.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Conceber, implantar e incrementar 

soluções inovadoras, pelo uso de 

questionamento e experimentação, 

gerando valor para a organização e para a 

sociedade.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Elaborar critérios de seleção para a 

identificação de comportamentos em 

desacordo com as normas tributárias, 

observando características peculiares de 

segmentos de contribuintes, setores 

econômicos, novos modelos de negócio e 

transações digitais, empregando técnicas 

contemporâneas de análise de dados

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Controlar a entrada, o estoque e a saída de 

bens patrimoniais e bens de consumo, 

registrando nos sistemas informatizados 

pertinentes e instruindo processo 

administrativo se for o caso.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Planejar e distribuir processos 

administrativos fiscais, para as Delegacia 

da Receita Federal do Brasil de Julgamento 

(DRJ), turmas ou julgadores, observadas 

as prioridades estabelecidas na legislação, 

a semelhança e conexão de matérias, a 

capacidade de julgamento e a competência 

material.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Elaborar documentos oficiais referentes a 

aquisições e contratações com base na 

legislação vigente e, quando aplicáveis, 

nas minutas-padrão estabelecidas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Levantar e classificar informações, com 

base em dados prévios ou de ofício, 

utilizando sistemas informatizados ou 

outros meios pertinentes para delimitação 

do escopo da operação.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Interpretar a aplicação da legislação 

tributária e aduaneira nos processos de 

Consulta interna e externa, empregando 

técnicas de hermenêutica, redação 

adequada e modelos de elaboração de 

atos definidos pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar e empregar armamento institucional 

e demais equipamentos especiais (letal e 

não-letal), de acordo com a Doutrina e as 

Regras de Segurança.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar o Dossiê de Seleção, utilizando os 

sistemas de programação, observando 

normas e orientações pertinentes

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Executar ações de atendimento pré-

hospitalar, de acordo com a situação e 

natureza da atividade, conforme 

orientações internas e melhores práticas 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar plano de comunicação que 

contenha diretrizes estratégicas para a 

comunicação institucional, interna e 

externa, fortalecendo a imagem da RFB 

perante a sociedade.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Conduzir veículos em operações, utilizando 

técnicas de direção adequadas à situação 

específica.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Realizar abordagens, revistas em pessoas 

e buscas em estabelecimentos, recintos 

alfandegados e veículos, utilizando 

técnicas de segurança apropriadas, de 

acordo com a legislação e manuais 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar projetos de Cidadania Fiscal que 

contribuam para a formação, informação, 

orientação e/ou assistência ao cidadão, 

conforme diretrizes propostas, utilizando as 

ferramentas institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Emitir e revogar certificado digital, 

verificando a conformidade da 

documentação, assinatura e dados 

biométricos dos usuários da RFB, de 

acordo com normas e procedimentos 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Estabelecer preços de referência nas 

aquisições e contratações, com base na 

legislação vigente, utilizando as 

ferramentas institucionais disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Realizar estudos de maiores contribuintes 

por setor econômico, abrangendo a  

estrutura de negócio, o grupo e o setor 

econômico, com base em dados e 

informações coletados de fontes internas e 

externas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Executar o acórdão dos órgãos do 

contencioso administrativo, efetuando, 

quando couber, os cálculos necessários, 

com base nas normas aplicáveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar equipamentos de filmagem e 

fotografia para produzir registros, inclusive 

os de visão noturna (infravermelho), 

conforme o objetivo da missão.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Administração -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Comunicação -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Direito -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Ciência da 

Computação
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Administração 

Pública
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas - - - -

Utilizar equipamentos de radiocomunicação 

de acordo com as normas internas e 

externas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Contabilidade - - - -

Elaborar Representação Fiscal para Fins 

Penais e/ou Representação para Fins 

Penais, com seu registro nos sistemas 

aplicáveis, de acordo com legislação e 

normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Administração financeira - - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Operacionalizar os convênios cadastrais, 

por meio de suporte e orientação técnica 

aos conveniados, de acordo com as 

cláusulas pactuadas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Verificar as inconsistências apontadas a 

partir do cotejamento das declarações dos 

contribuintes com os dados de fontes 

internas e externas, utilizando sistemas 

específicos e observando a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Averiguar a regularidade do crédito 

tributário constituído, em conformidade 

com atos legais e prazos prescricionais, 

adotando as medidas necessárias, 

utilizando as ferramentas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Administração - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Economia - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar a documentação recebida, 

observando a sua conformidade com as 

orientações técnicas e legais relativas aos 

cadastros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Recepção de 

documentação no 

CNIR

Definir a necessidade de pessoal e as 

atividades de atendimento e orientação, de 

acordo com o perfil dos atendentes, com  

as diretrizes da organização e as 

demandas dos cidadãos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Sistema Público de 

Escrituração Digital 

_SPED_

Definir a necessidade de pessoal e as 

atividades de atendimento e orientação, de 

acordo com o perfil dos atendentes, com  

as diretrizes da organização e as 

demandas dos cidadãos.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Conferência 

Documental no 

Atendimento.

Monitorar os serviços prestados, utilizando 

sistemas de gerenciamento, de acordo com 

as metas institucionais e a Carta de 

Serviços da RFB.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Entrega de 

Documentos 

_Protocolo_ 

Digitais/SVA/READ

Analisar a documentação recebida, 

observando a sua conformidade com as 

orientações técnicas e legais relativas aos 

cadastros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Análise documental 

para procedimentos 

no cadastro CPF

Analisar a documentação recebida, 

observando a sua conformidade com as 

orientações técnicas e legais relativas aos 

cadastros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
CPF - Procedimentos 

no Portal de Cadastro

Analisar a documentação recebida, 

observando a sua conformidade com as 

orientações técnicas e legais relativas aos 

cadastros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Cadastro 

Previdenciário 

_CEI/CNO/CAEPF e 

assuntos correlatos_

Efetuar as inscrições e atualizações 

cadastrais utilizando os sistemas 

pertinentes, de acordo com as normas 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

CNPJ - Excelência na 

Prestação de 

Serviços

Mapear os serviços prestados aos 

cidadãos, com  base nos sistemas de 

gestão disponíveis, identificando o 

comportamento dos contribuintes e o 

desempenho das equipes de atendimento 

e de seus integrantes.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido CAFIR/CNIR



Analisar recursos e pedidos apresentados 

pelos contribuintes, conforme as normas  

pertinentes e utilizando as ferramentas 

adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Certidão Unificada e 

Certidão de ITR

Prestar serviços de atendimento ao 

contribuinte, utilizando os diversos canais 

disponíveis, normativos e manual vigentes , 

considerando as situações concretas do 

cidadão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Saga Gerencial /Saga 

Configuração - para 

gestores

Analisar pedido de transmissão de 

retificadora, impedida pelo validador da 

DCTF, de acordo com a legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

DCTF 

Reparcelamento 

Fazendário

Definir, implantar e operar soluções de 

proxy, tratando problemas e incidentes, 

conforme metodologia e procedimentos 

pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Identificar fraude em Guia de Recolhimento 

do FGTS e de Informações à Previdência 

Social (GFIP) e adotar as medidas 

pertinentes a cada caso, de acordo com a 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido GFIP / MALHA GFIP

Realizar atividades de testes de sistemas, 

gerando artefatos, em conformidade com a 

documentação exigida pela RFB.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Emitir certidão negativa de débitos, 

mediante verificação da situação fiscal do 

contribuinte, utilizando sistemas 

informatizados que gera relatório de apoio 

à emissão de certidão.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Certidão de 

Regularização de 

Obra

Colaborar e cooperar em atividades 

desenvolvidas coletivamente, em busca do 

alcance de objetivos e propósitos 

compartilhados com atores internos e 

externos.

Outras não 

especificadas
-

Trabalho em equipe 

(transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar as ações de 

autorregularização, identificando e 

analisando justificativas apresentadas e 

ações realizadas pelos contribuintes, 

utilizando sistema próprio.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido RETGPS e REDARF

Identificar fatores que possam influenciar o 

comportamento da arrecadação, por meio 

da análise de informações econômicas e 

de contribuintes, em sistemas 

informatizados, bases de declarações e 

fontes distintas de dados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido
Orientação 

Previdenciária

Gerir, classificar e tratar, no que couber, 

incidentes de segurança de TI,  

diagnosticando suas causas e origens, de 

acordo com as diretrizes, normas e 

procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -



Prestar serviços de atendimento ao 

contribuinte, utilizando os diversos canais 

disponíveis, normativos e manual vigentes , 

considerando as situações concretas do 

cidadão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido

Re - Parcelamento 

Previdenciário - por 

impossibilidade no e-

CAC

Monitorar os serviços prestados, utilizando 

sistemas de gerenciamento, de acordo com 

as metas institucionais e a Carta de 

Serviços da RFB.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido E-Social

Identificar indícios de sonegação e prática 

de planejamento tributário abusivo, 

inclusive analisando as reorganizações 

societárias aparentemente sem objetivo 

econômico.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido ITR/DITR

Acompanhar os Créditos Tributários, por 

meio de ferramentas pertinentes, 

analisando situações de extinção e 

suspensão, dando o encaminhamento 

adequado e identificando aqueles com 

risco de prescrição para inscrição em 

Divida Ativa.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância, Híbrido PERDCOMP

Planejar o uso e análise de dados, 

provendo informações e gerando 

conhecimento.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Planejar o uso e análise de dados, 

provendo informações e gerando 

conhecimento.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Validar a aplicação da metodologia de 

gerenciamento de riscos institucionais, pela 

área responsável pelo processo de trabalho 

por meio dos documentos gerados de 

acordo com a Política de Gestão de Riscos 

da RFB e normas complementares, 

utilizando os sistemas disponibilizados

Administração -
Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Estabelecer normas complementares à 

gestão de documentos e processos, com 

base nas diretrizes dos orgãos reguladores.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Documentação e Arquivo - - - -

Elaborar documentos oficiais referentes a 

aquisições e contratações com base na 

legislação vigente e, quando aplicáveis, 

nas minutas-padrão estabelecidas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Acompanhar a tramitação dos processos 

com crédito tributário sub judice, utilizando 

fontes internas e externas de informação, 

dando tratamento adequado aos débitos 

nos sistemas de controle interno, de acordo 

com a legislação pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar fiscalização administrativa, técnica 

e/ou setorial de contratos, com base na 

legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -



Gerenciar contratos, formalizando os 

procedimentos de celebração, alterações, 

eventual aplicação de sanções e extinção, 

com base na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Conduzir processos licitatórios, em suas 

fases interna e externa, segundo a 

legislação vigente, com a utilização das 

ferramentas oficiais disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Controlar a execução orçamentária, por 

meio de relatórios extraídos do Sistema 

Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (Siafi), aplicando os 

ajustes necessários ao orçamento, 

conforme as normas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Controlar a entrada, o estoque e a saída de 

bens patrimoniais e bens de consumo, 

registrando nos sistemas informatizados 

pertinentes e instrundo processo 

administrativo se for o caso.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Aplicar técnicas de defesa pessoal, em 

situações de ataque, considerando o 

disciplinamento interno.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Solucionar problemas e incidentes de TI, 

com base nas ferramentas, procedimentos 

e normativos pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Realizar fiscalização administrativa, técnica 

e/ou setorial de contratos, com base na 

legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Realizar fiscalização técnica dos contratos 

de projetos, obras e serviços de 

engenharia, conforme as normas técnicas 

e legislação vigente.

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Orientar os porta-vozes e equipes que 

atendem a imprensa sobre a mensagem 

institucional a ser transmitida e a postura 

adequada durante entrevista, seguindo as 

diretrizes do Media Training, o  Manual de 

Relacionamento com a  Imprensa e a 

Política de Comunicação Social.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Levantar e classificar informações, com 

base em dados prévios ou de ofício, 

utilizando sistemas informatizados ou 

outros meios pertinentes para delimitação 

do escopo da operação.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar a execução da ação fiscal, de 

acordo com os indicios levantados e as 

operações programadas, com foco nos 

objetivos e metas organizacionais.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar entrevistas de modo a detectar 

indícios de ilícitos, conforme orientações 

dos manuais vigentes, utilizando as 

técnicas operacionais de inteligência.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Identificar e corrigir inconsistências e/ou 

irregularidades nos cadastros, por meio da 

análise das bases de dados, sistemas e 

demais fontes de informação disponíveis, 

de acordo com os parâmetros 

estabelecidos nas normas vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar os procedimentos apropriados de 

aquisições e contratações, de maneira 

conjunta com as áreas demandantes, os 

gestores e os fiscais de contrato, com base 

nas prioridades estabelecidas, no 

Orçamento Anual aprovado e na legislação 

referente a aquisições e contratações.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Gerenciar contratos, formalizando os 

procedimentos de celebração, alterações, 

eventual aplicação de sanções e extinção, 

com base na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Efetuar as inscrições e atualizações 

cadastrais utilizando os sistemas 

pertinentes, de acordo com as normas 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Extrair, manipular e analisar dados, a partir 

de fontes internas ou externas, utilizando 

conceitos, técnicas e ferramentas 

adequados, de acordo com normas, 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Administração -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar indícios de planejamento 

tributário abusivo para a programação de 

auditorias fiscais, de acordo com a 

legislação e as diretrizes definidas pela 

área competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conduzir suas atividades com foco nos 

objetivos e metas organizacionais, 

primando pelo comprometimento e 

desenvolvimento profissional.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Elaborar critérios de seleção para a 

identificação de comportamentos em 

desacordo com as normas tributárias, 

observando características peculiares de 

segmentos de contribuintes, setores 

econômicos, novos modelos de negócio e 

transações digitais, empregando técnicas 

contemporâneas de análise de dados

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Modelar dados de fontes interna e externa, 

aplicando técnicas especializadas de 

tratamento de dados e inteligência Artificial.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar entrevistas de modo a detectar 

indícios de ilícitos, conforme orientações 

dos manuais vigentes, utilizando as 

técnicas operacionais de inteligência.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerenciar equipes de trabalho por meio de 

tecnologias de comunicação e informação, 

adotando padrões de conduta apropriados 

para relações interpessoais virtuais.

Administração -
Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Planejar ações estratégicas relativas aos 

maiores contribuintes, com base em metas 

institucionais anuais previamente definidas

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerir, em âmbito nacional e regional, a 

administração e a destinação de 

mercadorias apreendidas, observadas as 

normas e procedimentos aplicáveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar o planejamento de operações de 

vigilância e repressão, levando em conta 

todos os meios a serem empregados e os 

objetivos a serem alcançados, de acordo 

com os manuais e legislações vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Configurar ativos do ambiente 

informatizado geridos pela estrutura de TI 

da Receita Federal, de acordo com as 

normas e procedimentos pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Avaliar portfólios, programas e projetos, 

utilizando as respectivas metodologias 

adotadas pela instituição, alinhando-as ao 

planejamento estratégico institucional.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Manifestar-se sobre proposta de conversão 

de jugamento em diligência ou perícia 

apresentada pelo relator, verificando os 

requisitos para sua realização, de acordo 

com as normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
-

Orientação por valores éticos 

(transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar, elaborar e registrar os atos de 

movimentação dos servidores, de acordo 

com as normas pertinentes, utilizando 

sistemas adequados.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -



Realizar procedimentos de cópia de 

segurança (backup) e restauração de 

arquivos, configurações e bases de dados 

conforme metodologia, ferramental e 

procedimentos pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Estabelecer prioridade para as análises de 

interesse fiscal de acordo com os 

parâmetros estabelecidos na legislação 

vigente ou outros critérios 

predeterminados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir, implantar e operar soluções de 

monitoramento e administração dos ativos 

de rede de longa distância, tratando 

problemas e incidentes, conforme 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Estabelecer e executar estratégias de 

atuação em situações de crise, de acordo 

com a expertise da equipe, utilizando o 

planejamento e os manuais vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir, implantar e operar soluções de 

proxy, tratando problemas e incidentes, 

conforme metodologia e procedimentos 

pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Disseminar metodologias e ferramentas 

colaborativas para projetos inovadores, 

acolhendo ideias e insights produzidos de 

forma integrada, contribuindo para a 

eficiência organizacional.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Metodologias Ágeis 

aplicadas à RFB - 

Scrum e Kanban

Planejar o uso e análise de dados, 

provendo informações e gerando 

conhecimento.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - -

Uso e análise de 

dados

Realizar ações de fomento à diversidade e 

à inclusão de servidores e colaboradores, 

atuando sobre as diferentes formas de 

preconceito e discriminação, com base em 

práticas reconhecidas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - -

Rodas de Escuta - 

Espaço da Fala

Realizar ações para fortalecer a 

solidariedade e responsabilidade social dos 

servidores, considerando o elo trabalho e 

sociedade como elemento fundamental na 

promoção do bem-estar laboral.

Administração 

Pública
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não Gestão de pessoas - - -

Rodas de Conversa à 

luz do Eneagrama



Planejar os procedimentos apropriados de 

aquisições e contratações, de maneira 

conjunta com as áreas demandantes, os 

gestores e os fiscais de contrato, com base 

nas prioridades estabelecidas, no 

Orçamento Anual aprovado e na legislação 

referente a aquisições e contratações.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - -

Planejamento das 

aquisições e 

contratações

Mapear os serviços prestados aos 

cidadãos, com  base nos sistemas de 

gestão disponíveis, identificando o 

comportamento dos contribuintes e o 

desempenho das equipes de atendimento 

e de seus integrantes.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar metodologias de identificação de 

irregularidades tributarias, com adoção de 

critérios de risco e priorização de ações de 

conformidade tributária.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar estagiários, mantendo atualizado 

seu cadastro e realizando o pagamento e o 

acompanhamento nos sistemas de gestão 

de pessoas, com base nas diretrizes 

institucionais, normas e legislação 

vigentes, a partir da solicitação das áreas 

demandantes, observado o quantitativo de 

vagas disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Proceder à prisão em flagrante, aplicando 

as técnicas de segurança constantes do 

manual de vigilância e repressão, 

observados os casos previstos na 

legislação penal.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gravar imagens para divulgação interna e 

externa, em conformidade com modernas 

técnicas audiovisuais.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Atuar na prevenção de ilícitos funcionais, 

utilizando os canais internos disponíveis, 

com base nas normas vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Correição - - - -

Realizar análise de indícios de autoria e 

materialidade de ilícitos disciplinares, 

praticados por servidor, em sede de 

investigação disciplinar, conforme 

legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Correição - - - -



Realizar as etapas previstas no Processo 

Administrativo Disciplinar, utilizando os 

sistemas e normas existentes, de acordo 

com critérios de rapidez e eficiência.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Correição - - - -

Produzir materiais para disseminação da 

memória institucional, considerando o 

Manual de Identidade Visual da RFB e 

utilizando nível avançado dos programas 

homologados pela RFB.

Outras não 

especificadas
-

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Redigir, revisar e editar textos jornalísticos 

de forma clara, objetiva e tempestiva, com 

uso correto das regras gramaticais e dos 

padrões e  ferramentas institucionais, para 

divulgação externa e interna.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Cadastrar os pedidos de restituição, 

ressarcimento e reembolso realizando os 

procedimentos necessários ao pagamento 

da restituição, inclusive a compensação de 

ofício,  nos respectivos sistemas da RFB, 

observando os manuais e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Proceder ao arrolamento de bens ou à 

representação para Medidas Cautelares 

Fiscais, durante o procedimento fiscal, 

observando a legislação vigente e 

utilizando sistemas pertinentes

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Promover ações de educação e 

conscientização dos usuários da RFB 

acerca das políticas de segurança de TI, de 

acordo com as políticas, normas, padrões e 

procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Elaborar encaminhamento às áreas 

responsáveis pelo tratamento quando as 

iniciativas de promoção da conformidade 

tributária não surtirem efeito ou não forem 

aplicáveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar os resultados dos dados, segundo 

os critérios estabelecidos, pelas unidades 

centrais, superintendências e unidades 

descentralizadas, verificando sua 

adequação à realidade, realizando 

eventuais melhorias no processo de 

trabalho.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Armazenar e guardar mercadorias 

apreendidas, ou removidas de outros 

recintos armazenadores, sob o aspecto de 

controle físico, movimentação e manuseio, 

de acordo com as normas e procedimentos 

estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Arrolar bens e direitos do sujeito passivo 

e/ou solicitar medida de cautelar fiscal, de 

acordo com a legislação e as normas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Calcular a suficiência do depósito do 

contribuinte de acordo com o alcance das 

decisões judiciais, identificando a 

possibilidade da suspensão da exigibilidade 

do crédito, de acordo com as normas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Registrar as informações funcionais e 

pessoais que integram o cadastro dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, de acordo com as normas e a 

legislação pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Realizar a auditoria do direito creditório  em 

pedidos de restituição, ressarcimento, 

reembolso ou em declarações de 

compensação, conforme a amplitude do 

procedimento fiscal definido e  nos termos 

da legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conduzir auditorias fiscais relativas aos 

diversos ilícitos aduaneiros, tais como erro 

de classificação fiscal, inadimplemento de 

Drawback, ocultação de sujeito passivo, 

subvaloração, subfaturamento, introdução 

clandestina de mercadoria, exportação 

fictícia, não comprovação da mercadoria 

declarada,

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Lavrar autos de infração e representação 

fiscal, aplicando se necessário, penas de 

perdimentos, nas hipóteses previstas em 

lei, detectadas no controle aduaneiro.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar  a  atuação do contribuinte em seu 

ramo de negócio, comparando-a com a 

realidade do mercado buscando identificar 

situações atípicas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar a execução da ação fiscal, de 

acordo com os indicios levantados e as 

operações programadas, com foco nos 

objetivos e metas organizacionais.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Controlar a entrada, o estoque e a saída de 

bens patrimoniais e bens de consumo, 

registrando nos sistemas informatizados 

pertinentes e instrundo processo 

administrativo se for o caso.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) - - - -

Elaborar documentos oficiais referentes a 

aquisições e contratações com base na 

legislação vigente e, quando aplicáveis, 

nas minutas-padrão estabelecidas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) - - - -



Efetuar todos os registros necessários à 

realização das atividades referentes às 

aquisições e contratações nos sistemas 

pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) - - - -

Verificar os saldos devedores nos sistemas 

de cobrança, confrontando os valores 

declarados com os respectivos créditos 

vinculados, tais como pagamentos, 

compensações, suspensões.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerir e executar  atividades relacionadas à 

doação a organizações da sociedade civil 

ou  à incorporação a órgãos da 

administração pública, conforme norma 

específica que regula o assunto, sem 

prejuízo de observãncia de outras 

legislações aplicáveis à matéria.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e quantificar a mercadoria 

submetida a despacho aduaneiro, 

utilizando as técnicas e ferramentas 

adequadas para confirmar sua 

classificação fiscal, origem e estado de 

novo ou usado, solicitando, se necessário, 

pericia.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar cadastros e atualizações de 

imóveis nos sistemas informatizados 

disponíveis, por meio da avaliação das 

condições dos imóveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) - - - -

Elaborar documentos oficiais referentes a 

contratações de projetos, obras e serviços 

de engenharia com base na legislação 

vigente e, quando aplicáveis, nas minutas-

padrão estabelecidas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) - - - -

Gerir resultados de pessoas e equipes com 

base em desempenho, metas e 

produtividade, atuando com assertividade 

no monitoramento de projetos e ações.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Elaborar objetivos, metas e iniciativas para 

as unidades e equipes, alinhadas às 

estratégias institucionais, identificando 

necessidades e prioridades para a 

maximização dos resultados.

Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Proceder ao arrolamento de bens ou à 

representação para Medidas Cautelares 

Fiscais, durante o procedimento fiscal, 

observando a legislação vigente e 

utilizando sistemas pertinentes

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Proceder à Representação Fiscal para Fins 

Penais, observando a legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Produzir conhecimento de inteligência fiscal 

para subsidiar ações de fiscalização, 

repressão e combate a irregularidades, 

fraudes e ilícitos  tributários, aduaneiras e 

lavagem de dinheiro e ao financiamento do 

terrorismo, de acordo com a legislação e os 

processos internos da instituição.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Demonstrar fluência em língua estrangeira 

afeta às atividades da Instituição, de 

acordo com a norma culta.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -

Analisar e sanear processos  de Consulta 

interna e externa quanto aos requisitos de 

admissibilidade, observando a legislação 

de regência.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Proferir votos durante as sessões de 

julgamento, de acordo com  as normas e 

orientações pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar atos e fatos jurídicos, confrontando-

os com as normas, doutrina e 

jurisprudência pertinentes, elaborando 

manifestações orais ou escritas.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar estudos relativos a decisões 

judiciais e administrativas no âmbito do 

contencioso fiscal (administrativo e 

judicial), identificando, se houver, teses 

divergentes e jurisprudências pacificadas.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar periodicamente levantamento das 

decisões no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF 

para elaboração de relatórios a serem 

divulgados internamente, segundo critérios 

pré-estabelecidos.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar relatório e voto em  relação à 

matéria litigiosa, com base nos 

documentos e provas constantes do 

processo administrativo, de acordo com  

legislação pertinente e jurisprudência 

vinculante, técnicas de argumentação 

jurídica e normas de redação oficial.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Extrair, manipular e analisar dados, a partir 

de fontes internas ou externas, utilizando 

conceitos, técnicas e ferramentas 

adequados, de acordo com normas, 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Operar funcionalidades de aplicativos de 

automação de escritório, tais como: 

planilhas, processadores de texto e 

ferramentas de apresentação, de acordo 

com os padrões institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Definir as regras de negócio aplicáveis e 

homologar sistemas corporativos, 

monitorando sua utilização e efetuando as 

correções necessárias, de acordo com as 

devolutivas dos usuários e as normas 

pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar propostas de legislação tributária 

e aduaneira, empregando técnica 

legislativa, adequada redação e modelo de 

elaboração de atos definido pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar atos interpretativos da legislação 

tributária e aduaneira, empregando 

técnicas de hermenêutica, redação 

adequada e modelos de elaboração de 

atos definidos pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar e executar a administração de 

dados, de acordo com legislação e normas 

pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Analisar e manifestar-se acerca das 

propostas de alterações da legislação 

tributária e aduaneira, empregando 

adequada redação e modelo de elaboração 

de atos definido pelo órgão.

Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar periodicamente levantamento das 

decisões no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF 

para elaboração de relatórios a serem 

divulgados internamente, segundo critérios 

pré-estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar periodicamente levantamento das 

decisões no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF 

para elaboração de relatórios a serem 

divulgados internamente, segundo critérios 

pré-estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Controlar a execução orçamentária, por 

meio de relatórios extraídos do Sistema 

Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (Siafi), aplicando os 

ajustes necessários ao orçamento, 

conforme as normas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Realizar periodicamente levantamento das 

decisões no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF 

para elaboração de relatórios a serem 

divulgados internamente, segundo critérios 

pré-estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar documentação comprobatória da 

despesa, conferindo documentos 

relacionados a cada fase da despesa 

pública, conforme normas orçamentárias, 

contábeis e tributárias, efetuando o registro 

da conformidade no sistema Sistema 

Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (Siafi).

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Acompanhar os Créditos Tributários, por 

meio de ferramentas pertinentes, 

analisando situações de extinção e 

suspensão, dando o encaminhamento 

adequado e identificando aqueles com 

risco de prescrição para inscrição em 

Divida Ativa.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Elaborar relatório e voto em  relação à 

matéria litigiosa, com base nos 

documentos e provas constantes do 

processo administrativo, de acordo com  

legislação pertinente e jurisprudência 

vinculante, técnicas de argumentação 

jurídica e normas de redação oficial.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar desconformidades tributárias 

conforme as normas pertinentes e 

utilizando as ferramentas adequadas, 

inclusive analisando a necessidade de 

realizar reunião de conformidade.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Solucionar problemas e incidentes de TI, 

com base nas ferramentas, procedimentos 

e normativos pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Realizar ações de reconhecimento e 

valorização de servidores, por meio de 

premiações e outras boas práticas, 

considerando regulamentos pertinentes e 

observando critérios de transparência e 

meritocracia.

Administração 

Pública
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas - - - -

Realizar periodicamente levantamento das 

decisões no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF 

para elaboração de relatórios a serem 

divulgados internamente, segundo critérios 

pré-estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar soluções de aprendizagem que 

atendam as necessidades da RFB.
Educação - Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Cadastrar os pedidos de restituição, 

ressarcimento e reembolso realizando os 

procedimentos necessários ao pagamento 

da restituição, inclusive a compensação de 

ofício,  nos respectivos sistemas da RFB, 

observando os manuais e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Acompanhar a execução de ações de 

capacitação,  de acordo com as suas 

especificidades, administrando a 

participação dos treinandos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Elaborar, acompanhar e avaliar a execução 

dos Planejamentos Estratégico e 

Tático/Operacional de TI de acordo as 

normas e diretrizes pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Identificar, quantificar, valorar e classificar 

mercadorias, utilizando os sistemas 

adequados, de acordo com a legislação 

pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar, manter e testar periodicamente o  

Plano de Continuidade de Negócios, de 

acordo com as normas e procedimentos 

pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Identificar manifestações de insastisfação 

nos serviços prestados pela instituição que 

possam demandar medidas preventivas 

e/ou corretivas e recomendá-las aos 

respectivos responsáveis.

Administração 

Pública
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não Ouvidoria - - - -

Identificar a necessidade de ações 

preventivas e corretivas para manutenção 

de bens imóveis, por meio de avaliação 

periódica da infraestrutura física.

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Especificar sistemas de informação, de 

acordo com as normas e manuais 

pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Identificar indícios de planejamento 

tributário abusivo para a programação de 

auditorias fiscais, de acordo com a 

legislação e as diretrizes definidas pela 

área competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar e controlar a adimplência das 

diversas modalidades de parcelamento, 

utilizando sistema específico ou 

manualmente, de acordo com os 

normativos vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar a arquitetura de sistemas de 

informação para soluções de TI conforme 

normas estabelecidas pela RFB

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Verificar o cumprimento dos requisitos para 

concessão e manutenção de Registro 

Especial, identificando indícios de fraude 

ou sonegação, observando a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar indícios de irregularidades 

tributárias para a programação de 

auditorias fiscais ou ações de 

conformidade, de acordo com a legislação 

e as diretrizes definidas pela área 

competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Desenvolver sistemas de informação, no 

prazo e padrões definidos, observando a 

diretriz de reutilização de componentes  e 

as melhores práticas acadêmicas e de 

mercado, em conformidade com as 

políticas de segurança da informação da 

RFB.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Identificar indícios de fraudes fiscais para a 

programação de ações de combate, de 

acordo com a legislação e as diretrizes 

definidas pela área competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir a necessidade de pessoal e as 

atividades de atendimento e orientação, de 

acordo com o perfil dos atendentes, com  

as diretrizes da organização e as 

demandas dos cidadãos.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir, implantar e operar soluções de 

proxy, tratando problemas e incidentes, 

conforme metodologia e procedimentos 

pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Elaborar plano de comunicação que 

contenha diretrizes estratégicas para a 

comunicação institucional, interna e 

externa, fortalecendo a imagem da RFB 

perante a sociedade.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Modelar e gerenciar os dados corporativos, 

avaliando a aderência do modelo às 

diretrizes institucionais, bem como a 

qualidade dos dados, conforme 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Identificar ilícitos relacionados às 

operações de vigilância e repressão, de 

acordo com os manuais aduaneiros e a 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar a rede, identificando o tráfego e o 

padrão de uso, por meio de procedimentos 

e ferramental pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Identificar índicios de contrafação da 

mercadoria de acordo com os padrões 

característicos do fabricante.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conceder regime aduaneiro especial de 

acordo com a documentação e a legislação 

pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar a rede, identificando o tráfego e o 

padrão de uso, por meio de procedimentos 

e ferramental pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Configurar ativos do ambiente 

informatizado geridos pela estrutura de TI 

da Receita Federal, de acordo com as 

normas e procedimentos pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -



Analisar os pedidos de cancelamento de 

declarações, em conformidade com atos 

legais e prazos prescricionais, adotando as 

medidas necessárias, utilizando as 

ferramentas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar possíveis perigos e riscos às 

operações, utilizando os relatórios de 

pesquisa e investigação, ou outras 

informações disponíveis, em acordo com 

normas vigentes e expertise da equipe.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar e alterar políticas de segurança de 

TI, alinhadas às políticas e estratégias 

governamentais, normas e procedimentos 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Analisar a conformidade dos dados obtidos 

por meio dos indicadores de segurança de 

sistemas e infraestrutura de TI em relação 

aos valores aceitáveis previamente 

definidos em políticas, normas, padrões e 

procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Analisar a documentação recebida, 

observando a sua conformidade com as 

orientações técnicas e legais relativas aos 

cadastros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar os sujeitos passíveis de 

fiscalização, a partir da identificação de 

ilícitos e situações atípicas na atuação dos 

contribuintes, com o uso das bases de 

dados e outras ferramentas disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerir, classificar e tratar, no que couber, 

incidentes de segurança de TI,  

diagnosticando suas causas e origens, de 

acordo com as diretrizes, normas e 

procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Solucionar problemas e incidentes de TI, 

com base nas ferramentas, procedimentos 

e normativos pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Executar ações de atendimento pré-

hospitalar, de acordo com a situação e 

natureza da atividade, conforme 

orientações internas e melhores práticas 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar, monitorar e controlar a 

descentralização dos créditos 

orçamentários e recursos financeiros para 

as despesas de custeio e investimento, 

conforme leis e normas pertinentes, 

utilizando os sistemas diponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -



Acompanhar e registrar as  alterações da 

legislação  tributária e aduaneira e a 

jurisprudência administrativa e judicial, a 

partir das publicações e divulgações 

oficiais.

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar substância suspeita aprendida 

utilizando Narcotest de acordo com os 

manuais pertinentes

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Implementação de inovações
Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Elaborar e avaliar planos e orçamentos de 

projetos, obras e serviços de engenharia, 

com base em orientações técnicas e 

priorizando demandas de acordo com os 

recursos disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Elaborar e avaliar memoriais descritivos e 

cadernos de encargos e especificações, 

com base na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar índicios de contrafação da 

mercadoria de acordo com os padrões 

característicos do fabricante.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar fiscalização técnica dos contratos 

de projetos, obras e serviços de 

engenharia, conforme as normas técnicas 

e legislação vigente.

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar e empregar armamento institucional 

e demais equipamentos especiais (letal e 

não-letal), de acordo com a Doutrina e as 

Regras de Segurança.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Pena de perdimento e representação fiscal
Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar o planejamento de operações de 

vigilância e repressão, levando em conta 

todos os meios a serem empregados e os 

objetivos a serem alcançados, de acordo 

com os manuais e legislações vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Arrolar bens e direitos do sujeito passivo 

e/ou solicitar medida de cautelar fiscal, de 

acordo com a legislação e as normas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar indícios de irregularidades 

tributárias para a programação de 

auditorias fiscais ou ações de 

conformidade, de acordo com a legislação 

e as diretrizes definidas pela área 

competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Levantar e classificar informações, com 

base em dados prévios ou de ofício, 

utilizando sistemas informatizados ou 

outros meios pertinentes para delimitação 

do escopo da operação.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar ilícitos aduaneiros, fraudes e 

crimes contra a ordem tributária de acordo 

com os manuais aduaneiros e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Direito -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - Licença Capacitação

Monitorar a conformidade de intervenientes 

no comercio exterior aos requisitos e 

condições para a sua atuação, conforme 

estipulado pelas legislações pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Comunicação -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Licença para 

Capacitação

Modelar e gerenciar os dados corporativos, 

avaliando a aderência do modelo às 

diretrizes institucionais, bem como a 

qualidade dos dados, conforme 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Ciência da 

Computação
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Licença para 

Capacitação

Planejar o uso e análise de dados, 

provendo informações e gerando 

conhecimento.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Realizar atividades de testes de sistemas, 

gerando artefatos, em conformidade com a 

documentação exigida pela RFB.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Promover ações de educação e 

conscientização dos usuários da RFB 

acerca das políticas de segurança de TI, de 

acordo com as políticas, normas, padrões e 

procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Verificar o cumprimento dos níveis de 

serviço, nos termos do contrato de 

prestação de serviços de TI.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Os servidores da COLIC necessitam de 

treinamento em Como elaborar e julgar a 

planilha de formação de preços de acordo 

com a IN nº 05/2017, visto a grande 

demanda de processos licitatórios que são 

tramitados da Unidade e requerem o 

connhecimento da temática.

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares

Distância, 

Presencial

COMO ELABORAR E 

JULGAR A PLANILHA 

DE FORMAÇÃO DE 

PREÇOS DE 

ACORDO COM A IN 

Nº 05/2017



Desenvolver sistemas de informação, no 

prazo e padrões definidos, observando a 

diretriz de reutilização de componentes  e 

as melhores práticas acadêmicas e de 

mercado, em conformidade com as 

políticas de segurança da informação da 

RFB.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Empenhar, liquidar e pagar despesas, 

conforme normas orçamentárias, contábeis 

e tributárias, utilizando sistemas 

disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Gerir e executar  atividades relacionadas à 

doação a organizações da sociedade civil 

ou  à incorporação a órgãos da 

administração pública, conforme norma 

específica que regula o assunto, sem 

prejuízo de observãncia de outras 

legislações aplicáveis à matéria.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerir, em âmbito nacional e regional, a 

administração e a destinação de 

mercadorias apreendidas, observadas as 

normas e procedimentos aplicáveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar ações de cidadania  fiscal, para 

sensibilização da sociedade, de acordo 

com os projetos desenvolvidos, atuando 

com equipes multidisciplinares.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar a ocorrência da hipótese de 

arrolamento, de acordo com as normas  

pertinentes e utilizando as ferramentas 

adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar e empregar armamento institucional 

e demais equipamentos especiais (letal e 

não-letal), de acordo com a Doutrina e as 

Regras de Segurança.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar equipamentos especiais tais como 

scanners, drones submarinos (rov), drones 

(rpa), analisador de gás, endoscópio, 

espectrômetros e detectores de metais, 

para coibir ou identificar ilícitos aduaneiros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar casos de suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário em razão 

de contencioso administrativo ou judicial, 

realizando a suspensão no sistema de 

controle, de acordo com as regras legais.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Efetuar as inscrições e atualizações 

cadastrais utilizando os sistemas 

pertinentes, de acordo com as normas 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Analisar os pedidos e manifestações dos 

contribuintes relacionados a parcelamento 

de débito, praticando os atos necessários, 

utilizando sistema específico e com base 

na legislação aplicável.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Implementar e monitorar inovações em 

processos de trabalho com foco em 

métodos ágeis, envolvendo usuários em 

todos os estágios de sua implementação.

Administração -
Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Selecionar sujeitos passivos e operações 

para fiscalização, de acordo com critérios 

de conveniência e oportunidade, os 

resultados anteriores e as normas e 

manuais pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar operações de alocação de 

pagamento, suspensão, reativação e 

transferência de débitos nos respectivos 

sistemas de cobrança de acordo com as 

normas pertinentes utilizando os sistemas 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar metodologias de seleção do direito 

creditório  em pedidos de restituição, 

ressarcimento, reembolso ou em 

declarações de compensação, adotando 

critérios de risco para priorizar a auditoria 

do direito creditório, definindo a amplitude 

do procedimento fiscal e compatibilizando a 

quantidade de t

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e analisar os Créditos Tributários 

(CT) com risco de prescrição, por meio de 

gerenciais e extratores de dados, 

encaminhando-os para cobrança, 

inscrevendo-os em Dívida Ativa da União 

(DAU) ou extiguindo o CT.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar a auditoria do direito creditório  em 

pedidos de restituição, ressarcimento, 

reembolso ou em declarações de 

compensação, conforme a amplitude do 

procedimento fiscal definido e  nos termos 

da legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Averiguar a regularidade do crédito 

tributário constituído, em conformidade 

com atos legais e prazos prescricionais, 

adotando as medidas necessárias, 

utilizando as ferramentas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Verificar as inconsistências apontadas a 

partir do cotejamento das declarações dos 

contribuintes com os dados de fontes 

internas e externas, utilizando sistemas 

específicos e observando a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Retroalimentar os dados nos sistemas de 

gerenciamento de risco, com base em 

resultados de ações fiscais passadas, para 

subsidiar proposições de ações fiscais 

futuras.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar Representação Fiscal para Fins 

Penais e/ou Representação para Fins 

Penais, com seu registro nos sistemas 

aplicáveis, de acordo com legislação e 

normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Formalizar representação fiscal para fins 

penais, identificando as hipóteses cabíveis 

de acordo com a legislação pertinente  e 

utilizando os sistemas adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar relatório e voto em  relação à 

matéria litigiosa, com base nos 

documentos e provas constantes do 

processo administrativo, de acordo com  

legislação pertinente e jurisprudência 

vinculante, técnicas de argumentação 

jurídica e normas de redação oficial.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar o reconhecimento do cenário 

operacional, com base em informações que 

permitam dimensionar os riscos e os 

recursos necessários à operação, de 

acordo com os manuais pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Adaptar-se aos desafios, contingências e 

modificações do contexto organizacional, 

mostrando receptividade a processos de 

mudança.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar atos e fatos jurídicos, confrontando-

os com as normas, doutrina e 

jurisprudência pertinentes, elaborando 

manifestações orais ou escritas.

Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Comunicar-se de forma objetiva, exercendo 

a escuta ativa, com linguagem acessível e 

adequada ao contexto e às características 

do interlocutor.

Comunicação -

Comunicação (transversal), 

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)

Sim Comunicação - - - -

Conceber, implantar e incrementar 

soluções inovadoras, pelo uso de 

questionamento e experimentação, 

gerando valor para a organização e para a 

sociedade.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Conduzir suas atividades com foco nos 

objetivos e metas organizacionais, 

primando pelo comprometimento e 

desenvolvimento profissional.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Efetuar todos os registros necessários à 

realização das atividades referentes às 

aquisições e contratações nos sistemas 

pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Proceder à diligência fiscal, identificando 

seu objetivo a fim de atender demandas de 

órgãos externos, órgãos julgadores ou 

subsidiar procedimento fiscal em 

andamento,  elaborando relatório, termos e 

propondo, se for o caso, novo 

procedimento fiscal.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar ação de capacitação, identificando 

seus objetivos de aprendizagem e as 

competências a serem desenvolvidas, 

observando o planejamento aprovado e os 

recursos necessários e disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Considerar e observar emoções em si 

mesmo e nos outros, para desencadear 

ações e reações que contribuam para um 

ambiente favorável e harmônico de 

trabalho.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Respeitar os princípios que norteiam a 

função pública e os valores institucionais 

de integridade, imparcialidade, 

profissionalismo e transparência

Outras não 

especificadas
-

Orientação por valores éticos 

(transversal)
Não Ética - - - -

Estabelecer prioridade para as análises de 

interesse fiscal de acordo com os 

parâmetros estabelecidos na legislação 

vigente ou outros critérios 

predeterminados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Colaborar e cooperar em atividades 

desenvolvidas coletivamente, em busca do 

alcance de objetivos e propósitos 

compartilhados com atores internos e 

externos.

Outras não 

especificadas
-

Trabalho em equipe 

(transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar o impacto de suas ações para a 

obtenção dos resultados institucionais, 

considerando a interação e a 

interdependência entre unidades e 

processos de trabalho.

Outras não 

especificadas
- Visão Sistêmica (transversal) Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prestar informações em mandados de 

segurança impetrados contra autoridades 

da RFB ao Poder Judiciário, empregando 

adequada redação e modelo de elaboração 

de atos definido pelo órgão.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Elaborar o planejamento de operações de 

vigilância e repressão, levando em conta 

todos os meios a serem empregados e os 

objetivos a serem alcançados, de acordo 

com os manuais e legislações vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Operar funcionalidades de aplicativos de 

automação de escritório, tais como: 

planilhas, processadores de texto e 

ferramentas de apresentação, de acordo 

com os padrões institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Atender tempestivamente a demandas 

internas e externas, tendo em vista a 

natureza da solicitação, a legislação 

vigente e os sistemas disponíveis, 

adequando sua linguagem e postura para 

este fim.

Administração -
Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Atender tempestivamente a demandas 

internas e externas, tendo em vista a 

natureza da solicitação, a legislação 

vigente e os sistemas disponíveis, 

adequando sua linguagem e postura para 

este fim.

Administração -
Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Administração 

Pública
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Ciência da 

Computação
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Comunicação -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Direito -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Economia -

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Disseminar e compartilhar o conhecimento 

adquirido por meio da sistematização de 

instrumentos, tais como manuais, roteiros e 

tutorias.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Elaborar indicadores para 

acompanhamento de atividades, de acordo 

com metodologia utilizada na RFB

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Extrair, manipular e analisar dados, a partir 

de fontes internas ou externas, utilizando 

conceitos, técnicas e ferramentas 

adequados, de acordo com normas, 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Administração -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar, avaliar, tratar e monitorar de 

forma sistemática, estruturada e oportuna 

os riscos em sua área de atuação, de 

forma alinhada aos contextos internos e 

externos, baseando-se nas melhores 

informações disponíveis, com respostas 

adequadas e tempestivas.

Administração -
Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar a rede, identificando o tráfego e o 

padrão de uso, por meio de procedimentos 

e ferramentas pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Demonstrar fluência em língua estrangeira 

afeta às atividades da Instituição, de 

acordo com a norma culta.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -

Organizar e conduzir encontros, 

presenciais ou à distância, com foco nos 

resultados esperados, primando pelo 

engajamento de todos os participantes e 

observando o cronograma definido.

Administração -
Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Gerir o cadastramento e o status de acesso 

do usuário no Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo 

Federal (Siafi), conforme a legislação 

pertinente da área contábil.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Controlar a execução orçamentária, por 

meio de relatórios extraídos do Sistema 

Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (Siafi), aplicando os 

ajustes necessários ao orçamento, 

conforme as normas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Identificar possibilidades de racionalização, 

automatização e melhoria das rotinas e 

processos de trabalho, considerando as 

boas práticas nos âmbitos interno e 

externo, assim como as necessidades e 

expectativas dos usuários.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Monitorar nos sistemas de gestão de 

pessoas os vencimentos e benefícios, tanto 

administrativos quanto judiciais, que 

compõem a folha de pagamento, 

realizando cálculos e registros pertinentes, 

de acordo com as normas e legislação 

vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -



Empenhar, liquidar e pagar despesas, 

conforme normas orçamentárias, contábeis 

e tributárias, utilizando sistemas 

disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Organizar e executar suas atividades 

profissionais fora das dependências da 

instituição, de forma a preservar os laços 

interpessoais e o engajamento no trabalho, 

estabelecendo prioridades e prevendo o 

tempo necessário para sua realização, com 

a utilização de tecnologias de comunicação 

e sistemas de

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Efetuar planejamento de navegação, 

considerando os fatores técnicos e legais.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar os procedimentos apropriados de 

aquisições e contratações, de maneira 

conjunta com as áreas demandantes, os 

gestores e os fiscais de contrato, com base 

nas prioridades estabelecidas, no 

Orçamento Anual aprovado e na legislação 

referente a aquisições e contratações.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Planejar ações estratégicas relativas aos 

maiores contribuintes, com base em metas 

institucionais anuais previamente definidas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir estratégia e planejamento das 

ações de cobrança do crédito tributário, em 

conformidade com o perfil do devedor, 

definindo metas e indicadores para cada 

ação de cobrança, em conjunto com as 

unidades descentralizadas, e divulgá-las às 

unidades executoras.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar o plano de capacitação em 

articulação com as áreas da RFB, com 

base no diagnóstico de necessidades e nas 

demandas estratégicas, observando as 

normas vigentes e utilizando o sistema 

específico.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar a execução da ação fiscal, de 

acordo com os indícios levantados e as 

operações programadas, com foco nos 

objetivos e metas organizacionais.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Levantar e classificar informações, com 

base em dados prévios ou de ofício, 

utilizando sistemas informatizados ou 

outros meios pertinentes para delimitação 

do escopo da operação.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Orientar os porta-vozes e equipes que 

atendem a imprensa sobre a mensagem 

institucional a ser transmitida e a postura 

adequada durante entrevista, seguindo as 

diretrizes do Media Training, o  Manual de 

Relacionamento com a  Imprensa e a 

Política de Comunicação Social.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -

Definir a necessidade de pessoal e as 

atividades de atendimento e orientação, de 

acordo com o perfil dos atendentes, com  

as diretrizes da organização e as 

demandas dos cidadãos.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar regimes especiais aduaneiros 

conceditos, controlando os prazos e o 

cumprimento das condições e tomando as 

providências necessárias, conforme 

legislação especifica.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar a instrução processual do 

contencioso dos  pedidos de restituição, 

ressarcimento e reembolso, declaração de 

compensação e multa isolada por 

compensação indevida e o envio aos 

órgãos julgadores, observando os manuais 

e a legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar o Dossiê de Seleção, utilizando os 

sistemas de programação, observando 

normas e orientações pertinentes

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar critérios de seleção para a 

identificação de comportamentos em 

desacordo com as normas tributárias, 

observando características peculiares de 

segmentos de contribuintes, setores 

econômicos, novos modelos de negócio e 

transações digitais, empregando técnicas 

contemporâneas de análise de dados

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar indícios de fraudes fiscais para a 

programação de ações de combate, de 

acordo com a legislação e as diretrizes 

definidas pela área competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Estabelecer prioridade para as análises de 

interesse fiscal de acordo com os 

parâmetros estabelecidos na legislação 

vigente ou outros critérios 

predeterminados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar substância suspeita aprendida 

utilizando Narcotest de acordo com os 

manuais pertinentes

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Planejar rondas e patrulhas considerando 

os locais, rotas, horários, modus operandi 

das organizações, baseado nas 

informações previamente coletadas de 

diversas fontes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar equipamentos especiais tais como 

scanners, drones submarinos (rov), drones 

(rpa), analisador de gás, endoscópio, 

espectrômetros e detectores de metais, 

para coibir ou identificar ilícitos aduaneiros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar os serviços prestados, utilizando 

sistemas de gerenciamento, de acordo com 

as metas institucionais e a Carta de 

Serviços da RFB.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar, monitorar e controlar a 

descentralização dos créditos 

orçamentários e recursos financeiros para 

as despesas de custeio e investimento, 

conforme leis e normas pertinentes, 

utilizando os sistemas disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Monitorar a jornada de trabalho dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, realizando os registros 

pertinentes, de acordo com as normas e 

legislação vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Analisar documentação comprobatória da 

despesa, conferindo documentos 

relacionados a cada fase da despesa 

pública, conforme normas orçamentárias, 

contábeis e tributárias, efetuando o registro 

da conformidade no sistema Sistema 

Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (Siafi).

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Monitorar nos sistemas de gestão de 

pessoas os vencimentos e benefícios, tanto 

administrativos quanto judiciais, que 

compõem a folha de pagamento, 

realizando cálculos e registros pertinentes, 

de acordo com as normas e legislação 

vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Mediar conflitos entre servidores, gestores 

e equipes de trabalho, utilizando técnicas 

de mediação preconizadas na literatura e 

considerando o equilíbrio psicossocial dos 

envolvidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Avaliar a atuação do contribuinte em seu 

ramo de negócio, comparando-a com a 

realidade do mercado buscando identificar 

situações atípicas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Compartilhar informações a respeito de 

ilícitos ou riscos ao controle aduaneiro, 

interna ou externamente, através dos 

meios autorizados, com finalidade de coibir 

ilícitos de forma mais ampla e efetiva.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar os sujeitos passíveis de 

fiscalização, a partir da identificação de 

ilícitos e situações atípicas na atuação dos 

contribuintes, com o uso das bases de 

dados e outras ferramentas disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Lavrar autos de infração utilizando o 

Sistema Integrado de Emissão de Auto de 

Infração-Aduaneiro (E-Safira), Sistema 

SIAR e outros, no caso de constatação de 

infração à legislação tributária e aduaneira, 

identificando suficientemente o sujeito 

passivo, descrevendo detalhadamente os 

fatos (sempre que

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar Representação Fiscal para Fins 

Penais e/ou Representação para Fins 

Penais, com seu registro nos sistemas 

aplicáveis, de acordo com legislação e 

normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Lavrar autos de infração e representação 

fiscal, aplicando se necessário, penas de 

perdimentos, nas hipóteses previstas em 

lei, detectadas no controle aduaneiro.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar regimes especiais aduaneiros 

concedidos, controlando os prazos e o 

cumprimento das condições e tomando as 

providências necessárias, conforme 

legislação especifica.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar ilícitos aduaneiros, fraudes e 

crimes contra a ordem tributária, com base 

nos resultados da gestão de risco, e adotar 

as providências pertinentes, de acordo com 

os manuais aduaneiros e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar a necessidade de ações 

preventivas e corretivas para manutenção 

de bens imóveis, por meio de avaliação 

periódica da infraestrutura física.

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Registrar e monitorar as ocorrências de 

férias, licenças e afastamentos dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, aplicando corretamente o instituto 

legal pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Identificar possíveis perigos e riscos às 

operações, utilizando os relatórios de 

pesquisa e investigação, ou outras 

informações disponíveis, em acordo com 

normas vigentes e expertise da equipe.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar aspectos relevantes do perfil do 

contribuinte, tais como estrutura de 

negócios, informações contábeis, 

alterações societárias, relacionamentos 

com pessoas físicas e jurídicas, e seu 

comportamento em relação ao setor 

econômico.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar vínculos de relacionamentos e 

informações sobre bens e direitos, créditos 

tributários já constituídos, processos de 

arrolamento e outros processos, que 

possibilitem a análise da atribuição de 

responsabilidade tributária a terceiros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar os sujeitos passíveis de 

fiscalização, a partir da identificação de 

ilícitos e situações atípicas na atuação dos 

contribuintes, com o uso das bases de 

dados e outras ferramentas disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar índicios de contrafação da 

mercadoria de acordo com os padrões 

característicos do fabricante.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar soluções de aprendizagem que 

atendam as necessidades da RFB.
Educação - Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Identificar indícios de fraudes fiscais para a 

programação de ações de combate, de 

acordo com a legislação e as diretrizes 

definidas pela área competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar indícios de sonegação e prática 

de planejamento tributário abusivo, 

inclusive analisando as reorganizações 

societárias aparentemente sem objetivo 

econômico.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar indícios de irregularidades 

tributárias para a programação de 

auditorias fiscais ou ações de 

conformidade, de acordo com a legislação 

e as diretrizes definidas pela área 

competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Identificar indícios de planejamento 

tributário abusivo para a programação de 

auditorias fiscais, de acordo com a 

legislação e as diretrizes definidas pela 

área competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar suas forças, fraquezas, 

capacidades e limitações, lidando com 

suas emoções, na busca do 

autodesenvolvimento contínuo, para a 

construção da capacidade de liderança.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Comunicar os propósitos, estratégias, 

planos e resultados da organização, 

atuando com empatia, assertividade e 

clareza.

Comunicação -
Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Comunicação - - - -

Liderar pessoas e equipes, inspirando pelo 

exemplo, promovendo inclusão, 

cooperação, colaboração, valorização, bem-

estar, desenvolvimento contínuo e a alta 

performance.

Outras não 

especificadas
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Mediar conflitos, considerando as partes 

envolvidas e propondo soluções viáveis 

com foco na efetividade organizacional.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerenciar equipes de trabalho por meio de 

tecnologias de comunicação e informação, 

adotando padrões de conduta apropriados 

para relações interpessoais virtuais.

Administração -
Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Analisar diferentes situações e 

perspectivas com base em evidências 

quantitativas e qualitativas, identificando 

alternativas e soluções adequadas à 

complexidade do contexto.

Outras não 

especificadas
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerir resultados de pessoas e equipes com 

base em desempenho, metas e 

produtividade, atuando com assertividade 

no monitoramento de projetos e ações.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Elaborar minutas, pareceres, despachos, 

relatórios e outros documentos, 

observando o Manual de Redação da RFB 

e as normas pertinentes.

Administração - Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo - - - -

Criar ambiente favorável a processos de 

mudança organizacional, experimentação e 

melhoria contínua, estimulando a 

criatividade e adoção de soluções 

inovadoras para lidar com desafios atuais e 

futuros.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Atuar de forma colaborativa e proativa junto 

aos atores essenciais ao alcance dos 

objetivos estratégicos da organização, 

buscando agendas de interesse comum e 

promovendo o fortalecimento das relações 

institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Conduzir ações de aprendizagem, nas 

modalidades presencial e à distância, 

utilizando metodologias adequadas, de 

acordo com os objetivos instrucionais 

estabelecidos.

Educação - Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Distribuir as atividades para unidades e 

equipes, gerindo o tempo, estabelecendo 

prioridades, compartilhando 

responsabilidades e promovendo 

autonomia.

Outras não 

especificadas
-

Trabalho em equipe 

(transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Respeitar e avaliar opiniões, ideias e 

pensamentos divergentes, mostrando-se 

aberto à reavaliação de projetos, soluções 

e estratégias, adaptando-se a novos 

cenários.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Orientar a tomada de decisão e as 

atividades da organização para a geração 

de valor para a sociedade, considerando as 

necessidades, expectativas e o interesse 

públicos.

Outras não 

especificadas
-

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Oferecer ao servidor informações a 

respeito de seu desempenho, apontando 

pontos positivos e pontos a melhorar.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prevenir e administrar a ocorrência de 

situações de crise e de conflito, construindo 

soluções tempestivas, ágeis e adequadas 

ao contexto.

Administração -
Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Estabelecer acordos e consensos com 

pessoas e grupos de acordo com as 

condições e contrapartidas da instituição, 

utilizando técnicas de negociação por meio 

de processo democrático, ético e legal.

Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar objetivos, metas e iniciativas para 

as unidades e equipes, alinhadas às 

estratégias institucionais, identificando 

necessidades e prioridades para a 

maximização dos resultados.

Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Representar a RFB em eventos internos e 

externos de relevância institucional, de 

acordo com os interesses e propósitos da 

instituição, com postura, clareza e 

comunicação adequada.

Comunicação -
Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Comunicação - - - -

Responder às adversidades, lidando com 

pressões cotidianas e ajustando as ações 

de forma persistente e proativa.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prospectar cenários futuros e tendências, 

traçando diretrizes estratégicas de acordo 

com a missão institucional, preparando a 

organização para novos desafios.

Outras não 

especificadas
-

Visão de futuro 

(liderança/estratégia)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Os servidores da COLIC necessitam de 

treinamento em Como elaborar e julgar a 

planilha de formação de preços de acordo 

com a IN nº 05/2017, visto a grande 

demanda de processos licitatórios que são 

tramitados da Unidade e requerem o 

connhecimento da temática

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

COMO ELABORAR E 

JULGAR A PLANILHA 

DE FORMAÇÃO DE 

PREÇOS DE 

ACORDO COM A IN 

Nº 05/2017

Os servidores da COLIC necessitam de 

treinamento em Como elaborar e julgar a 

planilha de formação de preços de acordo 

com a IN nº 05/2017, visto a grande 

demanda de processos licitatórios que são 

tramitados da Unidade e requerem o 

connhecimento da temática

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

COMO ELABORAR E 

JULGAR A PLANILHA 

DE FORMAÇÃO DE 

PREÇOS DE 

ACORDO COM A IN 

Nº 05/2017

Considerando a grande demanda de 

processos em fase de planejamento da 

contratação em trâmite na COLIC, torna-se 

a necessário a atualização constante dos 

servidores envolvidos na matéria em 

questão

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

PLANEJANDO AS 

CONTRATAÇÕES DE 

2022 - COMO 

ELABORAR O 

ESTUDO TÉCNICO 

PRELIMINAR E O 

TERMO DE 

REFERÊNCIA PARA 

COMPRAS E 

SERVIÇOS DE 

ACORDO COM O 

REGIME ATUAL E A 

NOVA LEI DE 

LICITAÇÕES

Considerando a grande demanda de 

processos penalidades sob a competência 

da COLIC e visto não termos servidores 

com qualificação para tratar o assunto é 

necessário a capacitação dos servidores

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso Online: 

Aplicação de Sanções 

Administrativas - As 

Inovações da Nova 

Lei de Licitações e 

Contratos (Lei nº 

14133/2021)

Necessidade de atualização dos pregoeiros 

em exercício na COLIC

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido 16º Pregão WEEK

Monitorar a conformidade de intervenientes 

no comercio exterior aos requisitos e 

condições para a sua atuação, conforme 

estipulado pelas legislações pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e valorar bens de viajantes, 

utilizando técnicas e ferramentas 

adequadas, que possam ser objeto de 

tributação e/ou retenção.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar representação fiscal, aplicando se 

necessário, penas de perdimentos, nas 

hipóteses previstas em lei, detectadas no 

controle aduaneiro.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Identificar indícios de contrafação da 

mercadoria de acordo com os padrões 

característicos do fabricante.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Arrolar bens e direitos do sujeito passivo 

e/ou solicitar medida de cautelar fiscal, de 

acordo com a legislação e as normas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conduzir auditorias fiscais relativas aos 

diversos ilícitos aduaneiros, tais como erro 

de classificação fiscal, inadimplemento de 

Drawback, ocultação de sujeito passivo, 

subvaloração, subfaturamento, introdução 

clandestina de mercadoria, exportação 

fictícia, não comprovação da mercadoria 

declarada,

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Retroalimentar os dados nos sistemas de 

gerenciamento de risco, com base em 

resultados de ações fiscais passadas, para 

subsidiar proposições de ações fiscais 

futuras.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Considerando as contratações com 

dedicação exclusiva de mão de obra, os 

servidores necessitam de treinamento para 

elaborar e analisar as planilhas de custo e 

formação de preço de acordo com a 

legislação vigente

Administração 

Pública
Terceirização

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Como elaborar e 

julgar a planilha de 

formação de preços 

de acordo com a IN 

n° 05/2017

Considerando o planejamento das 

contratações, os servidores necessitam de 

constante atualização na elaboração do 

Estudo Técnico Preliminar e Termo de 

Referência

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Como elaborar e o 

Termo de Referência 

para Compras e 

Serviços de Acordo 

com o Regime Atual e 

a Nova Lei de 

Licitações

Considerando o volume de contratos 

geridos e fiscalizados tecnicamente, os 

servidores necessitam de constante 

atualização na fiscalização e gestão dos 

contratos

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão e Fiscalização 

de Contratos 

Administrativos

Considerando o planejamento das 

contratações e a gestão dos contratos, os 

servidores necessitam de constante 

atualização no gerenciamento, análise e 

controle de riscos

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gerenciamento, 

Análise de Riscos e 

Controles nas 

Contratações 

Públicas

Armazenar e guardar mercadorias 

apreendidas, ou removidas de outros 

recintos armazenadores, sob o aspecto de 

controle físico, movimentação e manuseio, 

de acordo com as normas e procedimentos 

estabelecidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Considerando a necessidade de gerir 

pessoas, delegar demandas, gerir conflitos, 

orientar e gerir equipe

Administração 

Pública
Liderança

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso Formação e 

Aperfeiçoamento de 

Líderes no Serviço 

Público

Considerando a necessidade de 

comunicação para negociação, solução de 

problemas e resolução de conflitos

Administração 

Pública
Liderança

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Comunicação 

Assertiva e Gestão 

das Emoções

Gerir e executar atividades relacionadas a 

leilão de mercadorias apreendidas, 

conforme normas específicas que regulam 

o assunto, minuta de edital padrão 

aprovado pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, sem prejuízo de 

observância de outras legislações 

aplicáveis à matéria.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar a tramitação dos processos 

com crédito tributário sub judice, utilizando 

fontes internas e externas de informação, 

dando tratamento adequado aos débitos 

nos sistemas de controle interno, de acordo 

com a legislação pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar e controlar a adimplência das 

diversas modalidades de parcelamento, 

utilizando sistema específico ou 

manualmente, de acordo com os 

normativos vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Entender e aplicar meios para melhorar o 

atendimento às demandas do serviço de 

informação ao cidadão

Administração 

Pública

Ouvidoria e Lei 

de Acesso à 

Informação

Outras não especificadas Sim Ouvidoria Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Acompanhar os Créditos Tributários, por 

meio de ferramentas pertinentes, 

analisando situações de extinção e 

suspensão, dando o encaminhamento 

adequado e identificando aqueles com 

risco de prescrição para inscrição em 

Divida Ativa.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Formular resposta à manifestação do 

usuário por meio do sistema próprio da 

Ouvidoria, com base nas informações 

recebidas ou coletadas, de forma clara, 

concisa, imparcial e conclusiva, em 

linguagem cidadã, no prazo legal.

Administração 

Pública
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não Ouvidoria - - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Prestar serviços de atendimento ao 

contribuinte, utilizando os diversos canais 

disponíveis, normativos e manual vigentes , 

considerando as situações concretas do 

cidadão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar a eficácia das capacitações, 

utilizando as ferramentas existentes, 

compartilhando os resultados com 

facilitadores e área demandante.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

CGTIP/DAL
Administração 

Pública
Terceirização

Gestão de crises 

(liderança/resultados), 

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal), 

Trabalho em equipe 

(transversal)

Sim Serviços gerais (logística) Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial 0

Entender e aplicar meios para melhorar o 

atendimento às demandas do serviço de 

informação ao cidadão

Administração 

Pública

Ouvidoria e Lei 

de Acesso à 

Informação

Outras não especificadas Sim Ouvidoria - - Híbrido -

Prestar serviços de atendimento ao 

contribuinte, utilizando os diversos canais 

disponíveis, normativos e manual vigentes , 

considerando as situações concretas do 

cidadão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar a rede, identificando o tráfego e o 

padrão de uso, por meio de procedimentos 

e ferramental pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Entender e aplicar meios para melhorar o 

atendimento às demandas do serviço de 

informação ao cidadão

Administração 

Pública

Ouvidoria e Lei 

de Acesso à 

Informação

Outras não especificadas Sim Ouvidoria Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

CGTIP/DAL
Administração 

Pública
Terceirização

Gestão de crises 

(liderança/resultados), 

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal), 

Trabalho em equipe 

(transversal)

Sim Serviços gerais (logística) Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial -

Realizar ações de promoção do bem-estar 

físico e mental dos servidores, alinhadas 

ao programa institucional, de acordo com a 

literatura de promoção de qualidade de 

vida no trabalho.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

CGTIP/DAL
Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal), 

Trabalho em equipe 

(transversal)

Sim Serviços gerais (logística) Evento
Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

COGED/CGTIP
Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Comunicação (transversal), 

Trabalho em equipe 

(transversal)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

CGTIP/DAL
Administração 

Pública
Liderança

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia), 

Trabalho em equipe 

(transversal)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial
-



CGEAD
Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Outras não especificadas, 

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial

Planejamento 

Estratégico no Setor 

Público

CGEAD
Administração 

Pública
Inovação

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial

Gestão da Inovação 

no Setor Público

CGEAD
Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas), 

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)

Sim Gestão de pessoas Evento
Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial

Gestão de Equipes 

em Trabalho Remoto

CGEAD
Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Orientação por valores éticos 

(transversal), Outras não 

especificadas

Sim Serviços gerais (logística) Evento
Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial

Fiscalização de 

Projetos e Obras de 

Engenharia

Realizar fiscalização administrativa, técnica 

e/ou setorial de contratos, com base na 

legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

CGEAD Educação
Ensino-

Aprendizagem

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)

Sim Comunicação Evento
Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial

Elaboração de Notas 

Técnicas, Notas 

Informativas, 

Relatórios, Pareceres 

e Despachos

Elaborar documentos oficiais referentes a 

aquisições e contratações com base na 

legislação vigente e, quando aplicáveis, 

nas minutas-padrão estabelecidas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Mediar conflitos, considerando as partes 

envolvidas e propondo soluções viáveis 

com foco na efetividade organizacional.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

SEPPI
Administração 

Pública

Atendimento ao 

Público

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal), 

Visão Sistêmica (transversal)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial

Curso/Especialização 

em Avaliação de 

Impacto Ambiental

Aplicar ou propor a aplicação de 

penalidades à autoridade competente, 

instaurando processo de apuração, 

considerando as obrigações e sanções 

previstas na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Gerenciar contratos, formalizando os 

procedimentos de celebração, alterações, 

eventual aplicação de sanções e extinção, 

com base na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Conduzir processos licitatórios, em suas 

fases interna e externa, segundo a 

legislação vigente, com a utilização das 

ferramentas oficiais disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -



SEPPI
Administração 

Pública
Inovação

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal), 

Visão Sistêmica (transversal)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial

Curso em 

Gerenciamento e 

Análise de Riscos 

Ambientais

Identificar a classificação do documento, de 

acordo com a legislação pertinente, para 

guarda e/ou eliminação.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Documentação e Arquivo - - - -

Gerir, em âmbito nacional e regional, a 

administração e a destinação de 

mercadorias apreendidas, observadas as 

normas e procedimentos aplicáveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

SEPPI
Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Comunicação (transversal), 

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas), 

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

de crises 

(liderança/resultados), 

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal), 

Trabalho em equipe 

(transversal), Visão Sistêmica 

(transversal)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial

Curso em Prevenção 

e Resolução de 

Conflitos de 

Interesses

SEPPI
Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Gestão de crises 

(liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia), Visão 

de futuro (liderança/estratégia)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial

Curso/Especialização 

em Gerenciamento de 

Projetos

Elaborar representação fiscal, aplicando se 

necessário, penas de perdimentos, nas 

hipóteses previstas em lei, detectadas no 

controle aduaneiro.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

SEPPI
Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Gestão de crises 

(liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia), Visão 

de futuro 

(liderança/estratégia), Visão 

Sistêmica (transversal)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial

Curso em 

Planejamento de 

Projetos no Setor 

Público



Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

SEPPI
Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia), Foco 

nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Gestão de crises 

(liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia), Visão 

de futuro 

(liderança/estratégia), Visão 

Sistêmica (transversal)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial

Curso/Especialização 

em Gestão e 

Governança Pública

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

SEPPI
Administração 

Pública
Regulação

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia), Visão 

de futuro (liderança/estratégia)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial

Curso em Análise do 

Impacto Regulatório

SEPPI
Administração 

Pública

Parcerias 

Público-Privadas

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia), Visão 

de futuro (liderança/estratégia)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial

Curso em Desenho 

de Parcerias Público-

Privadas para o 

desenvolvimento: 

infraestrutura e 

serviços

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

CGEAD-DAL-SGC
Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Outras não especificadas, 

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial

Planejamento 

Estratégico no Setor 

Público

Analisar atos e fatos jurídicos, confrontando-

os com as normas, doutrina e 

jurisprudência pertinentes, elaborando 

manifestações orais ou escritas.

Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Controlar a entrada, o estoque e a saída de 

bens patrimoniais e bens de consumo, 

registrando nos sistemas informatizados 

pertinentes e instruindo processo 

administrativo se for o caso.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

- -

Representar à Procuradoria da Fazenda 

Nacional (PFN) para propositura de Medida 

Cautelar Fiscal, quando identificadas as 

hipóteses legais, conforme as normas 

pertinentes e utilizando as ferramentas 

adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

CGEAD-DAL-SGC
Administração 

Pública
Inovação

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial

Gestão da Inovação 

no Setor Público

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação Formal
Educação 

Formal/Mestrado
- -

Pesquisar e validar bens e direitos que 

subsidiem a elaboração de Termo de 

Arrolamento e/ou a instrução da 

representação para fins de propositura de 

Medida Cautelar Fiscal, conforme as 

normas pertinentes e utilizando as 

ferramentas adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

CGEAD-DAL-SGC
Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas), 

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)

Sim Gestão de pessoas Evento
Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Acompanhar a execução de ações de 

capacitação, de acordo com as suas 

especificidades, administrando a 

participação dos treinandos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

CGEAD-DAL-SGC
Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Orientação por valores éticos 

(transversal), Outras não 

especificadas

Sim Serviços gerais (logística) Evento
Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial

Fiscalização de 

Projetos e Obras de 

Engenharia

Realizar e monitorar o atendimento das 

demandas do Serviço de Informação ao 

Cidadão (SIC), atuando em conjunto com 

as áreas detentoras dos dados 

demandados, na forma e prazos legais.

Administração 

Pública
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não Ouvidoria - - - -



Definir estratégia e planejamento das 

ações de cobrança do crédito tributário, em 

conformidade com o perfil do devedor, 

definindo metas e indicadores para cada 

ação de cobrança, em conjunto com as 

unidades descentralizadas, e divulgá-las às 

unidades executoras.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar as atividades de Certificação 

Digital no âmbito interno e externo à 

Receita Federal a partir de uma visão 

sistêmica dos processos organizacionais, 

considerando a orientação estratégica da 

RFB e a segurança proporcionada pela 

tecnologia, conforme diretrizes 

governamentais, metodologia e proc

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Identificar desconformidades tributárias 

conforme as normas pertinentes e 

utilizando as ferramentas adequadas, 

inclusive analisando a necessidade de 

realizar reunião de conformidade.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar e alterar políticas de segurança de 

TI, alinhadas às políticas e estratégias 

governamentais, normas e procedimentos 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Analisar as malhas com base na legislação 

vigente, implementando as decisões nos 

respectivos sistemas e efetuando a revisão 

do débito nos casos em que ela for 

necessária.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Controlar a concessão de benefícios 

fiscais, regimes especiais de tributação e 

Simples Nacional/Simei, de acordo com as 

normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Desenvolver sistemas de informação, no 

prazo e padrões definidos, observando a 

diretriz de reutilização de componentes e 

as melhores práticas acadêmicas e de 

mercado, em conformidade com as 

políticas de segurança da informação da 

RFB.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

CGEAD-DAL-SGC Educação
Ensino-

Aprendizagem

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas), 

Comunicação (transversal)

Sim Comunicação Evento
Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial

Elaboração de Notas 

Técnicas, Notas 

Informativas, 

Relatórios, Pareceres 

e Despachos

Orientar os porta-vozes e equipes que 

atendem a imprensa sobre a mensagem 

institucional a ser transmitida e a postura 

adequada durante entrevista, seguindo as 

diretrizes do Media Training, o Manual de 

Relacionamento com a Imprensa e a 

Política de Comunicação Social.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -



Elaborar, acompanhar e avaliar a execução 

dos Planejamentos Estratégico e 

Tático/Operacional de TI de acordo as 

normas e diretrizes pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Verificar o cumprimento dos níveis de 

serviço, nos termos do contrato de 

prestação de serviços de TI.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Realizar o monitoramento continuado e a 

verificação preventiva periódica dos ativos 

de TI, de acordo com as normas técnicas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

SGP/SEDGG/ME
Ciência da 

Informação

Tecnologia da 

Informação.

Mentalidade Digital 

(transversal), Resolução de 

problemas com base em 

dados (transversal)

Sim
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

VBA (Visual Basic for 

Applications)

Identificar fraude em Guia de Recolhimento 

do FGTS e de Informações à Previdência 

Social (GFIP) e adotar as medidas 

pertinentes a cada caso, de acordo com a 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar ilícitos relacionados às 

operações de vigilância e repressão, de 

acordo com os manuais aduaneiros e a 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

SGP/SEDGG/ME
Ciência da 

Informação

Análise e 

Ciência de 

Dados

Mentalidade Digital 

(transversal), Resolução de 

problemas com base em 

dados (transversal)

Sim
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância Análise de Dados

Identificar, quantificar, valorar e classificar 

mercadorias, utilizando os sistemas 

adequados, de acordo com a legislação 

pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

SGP/SEDGG/ME
Ciência da 

Informação

Análise e 

Ciência de 

Dados

Mentalidade Digital 

(transversal), Resolução de 

problemas com base em 

dados (transversal)

Sim
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância Linguagem R

Elaborar o planejamento de operações de 

vigilância e repressão, levando em conta 

todos os meios a serem empregados e os 

objetivos a serem alcançados, de acordo 

com os manuais e legislações vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Implementar e monitorar inovações em 

processos de trabalho com foco em 

métodos ágeis, envolvendo usuários em 

todos os estágios de sua implementação.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar possíveis perigos e riscos às 

operações, utilizando os relatórios de 

pesquisa e investigação, ou outras 

informações disponíveis, em acordo com 

normas vigentes e expertise da equipe.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Disseminar metodologias e ferramentas 

colaborativas para projetos inovadores, 

acolhendo ideias e insights produzidos de 

forma integrada, contribuindo para a 

eficiência organizacional.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Baixar, visualizar e analisar demonstrações 

contábeis-financeiras e declarações fiscais 

e documentos fiscais, utilizando as 

ferramentas disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

SGP/SEDGG/ME Economia

Métodos 

Quantitativos em 

Economia

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia), Outras 

não especificadas

Sim Gestão de pessoas Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

Distância

Especialista em 

Economia 

comportamental

Identificar indícios de planejamento 

tributário abusivo para a programação de 

auditorias fiscais, de acordo com a 

legislação e as diretrizes definidas pela 

área competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar operações de alocação de 

pagamento, suspensão, reativação e 

transferência de débitos nos respectivos 

sistemas de cobrança de acordo com as 

normas pertinentes utilizando os sistemas 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar indícios de irregularidades 

tributárias para a programação de 

auditorias fiscais ou ações de 

conformidade, de acordo com a legislação 

e as diretrizes definidas pela área 

competente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

SGP/SEDGG/ME
Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia), 

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia), Visão 

de futuro (liderança/estratégia)

Não Gestão de pessoas Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Mestrado Profissional 

em Governança e 

Desenvolvimento

Monitorar e avaliar a sustentabilidade e 

efetividade das inovações implementadas 

de acordo com os resultados obtidos.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Planejar a execução da ação fiscal, de 

acordo com os indícios levantados e as 

operações programadas, com foco nos 

objetivos e metas organizacionais.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Proceder à diligência fiscal, identificando 

seu objetivo a fim de atender demandas de 

órgãos externos, órgãos julgadores ou 

subsidiar procedimento fiscal em 

andamento, elaborando relatório, termos e 

propondo, se for o caso, novo 

procedimento fiscal.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Emitir certidão negativa de débitos, 

mediante verificação da situação fiscal do 

contribuinte, utilizando sistemas 

informatizados que gera relatório de apoio 

à emissão de certidão.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar os Créditos Tributários, por 

meio de ferramentas pertinentes, 

analisando situações de extinção e 

suspensão, dando o encaminhamento 

adequado e identificando aqueles com 

risco de prescrição para inscrição em 

Divida Ativa.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Proceder ao arrolamento de bens ou à 

representação para Medidas Cautelares 

Fiscais, durante o procedimento fiscal, 

observando a legislação vigente e 

utilizando sistemas pertinentes

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar os resultados dos dados, segundo 

os critérios estabelecidos, pelas unidades 

centrais, superintendências e unidades 

descentralizadas, verificando sua 

adequação à realidade, realizando 

eventuais melhorias no processo de 

trabalho.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Levantar e classificar informações, com 

base em dados prévios ou de ofício, 

utilizando sistemas informatizados ou 

outros meios pertinentes para delimitação 

do escopo da operação.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Verificar periodicamente os processos de 

arrolamento, adotando eventuais 

providências pertinentes (saneamento, 

atualização do arrolamento, propositura de 

medida cautelar, encaminhamento, análise 

de pedidos, cumprimento decisões, dentre 

outras).

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Tripular e conduzir embarcações de estado 

no serviço público, com segurança, 

resistência e aptidão físicas e psicológicas 

necessárias, inclusive para longas jornadas 

de trabalho.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar o Termo de Arrolamento, com 

descrição que permita a identificação 

rápida e inequívoca dos bens e direitos, ou 

Termo de Ausência de Bens e Direitos, 

conforme as normas pertinentes e 

utilizando as ferramentas adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar entrevistas de modo a detectar 

indícios de ilícitos, conforme orientações 

dos manuais vigentes, utilizando as 

técnicas operacionais de inteligência.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Identificar e analisar os Créditos Tributários 

(CT) com risco de prescrição, por meio de 

gerenciais e extratores de dados, 

encaminhando-os para cobrança, 

inscrevendo-os em Dívida Ativa da União 

(DAU) ou extinguindo o CT.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Executar o procedimento fiscal de acordo 

com as operações programadas, de acordo 

com o disposto nos manuais de 

fiscalização, nas jurisprudência judicial e 

administrativa, na legislação tributária, com 

o emprego de técnicas de auditoria.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar a auditoria do direito creditório em 

pedidos de restituição, ressarcimento, 

reembolso ou em declarações de 

compensação, conforme a amplitude do 

procedimento fiscal definido e nos termos 

da legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conduzir entrevista, empregando técnicas 

adequadas para a identificação de fraudes, 

real beneficiário, sujeito passivo solidário e 

outros ilícitos tributários.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Constituir o crédito tributário conforme as 

normas pertinentes e utilizando as 

ferramentas adequadas, no âmbito da 

cobrança.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar e decidir quanto à conformidade 

dos pleitos de concessão de benefícios 

fiscais e regimes especiais de tributação, 

de acordo com as normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conduzir veículos em operações, utilizando 

técnicas de direção adequadas à situação 

específica.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Formalizar representação fiscal para fins 

penais, identificando as hipóteses cabíveis 

de acordo com a legislação pertinente e 

utilizando os sistemas adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Controlar a movimentação de cargas, de 

acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, utilizando os sistemas 

adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar técnicas de defesa pessoal, em 

situações de ataque, considerando o 

disciplinamento interno.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar abordagens, revistas em pessoas 

e buscas em estabelecimentos, recintos 

alfandegados e veículos, utilizando 

técnicas de segurança apropriadas, de 

acordo com a legislação e manuais 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Utilizar e empregar armamento institucional 

e demais equipamentos especiais (letal e 

não-letal), de acordo com a Doutrina e as 

Regras de Segurança.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar e propor modelos de planejamento 

estratégico, utilizando meios e ferramentas 

adequados, com base em estudos e 

análises relacionados a planejamento 

estratégico.

Administração - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar metodologias de identificação de 

irregularidades tributarias, com adoção de 

critérios de risco e priorização de ações de 

conformidade tributária.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Manifestar-se sobre requerimento para 

correção de inexatidões materiais do 

acórdão e sobre admissibilidade de 

recurso, de acordo com as normas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e avaliar a viabilidade das ideias 

inovadoras com base em prototipagem e 

considerando as melhores práticas 

disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Proceder ao arrolamento de bens ou à 

representação para Medidas Cautelares 

Fiscais, durante o procedimento fiscal, 

observando a legislação vigente e 

utilizando sistemas pertinentes

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prestar informações em mandados de 

segurança impetrados contra autoridades 

da RFB ao Poder Judiciário, empregando 

adequada redação e modelo de elaboração 

de atos definido pelo órgão.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Verificar as inconsistências apontadas a 

partir do cotejamento das declarações dos 

contribuintes com os dados de fontes 

internas e externas, utilizando sistemas 

específicos e observando a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar manifestações técnicas a serem 

utilizadas como subsídios de defesa nos 

contenciosos administrativo e/ou judicial, 

de acordo com a legislação e as normas 

pertinentes, empregando técnicas de 

hermenêutica e modelos de elaboração de 

atos e técnicas de redação adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Selecionar viajantes para inspeção de 

bagagem, utilizando técnicas e sistemas 

adequados, conforme os manuais internos 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Registrar e monitorar as ocorrências de 

férias, licenças e afastamentos dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, aplicando corretamente o instituto 

legal pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e avaliar a viabilidade das ideias 

inovadoras com base em prototipagem e 

considerando as melhores práticas 

disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Apurar o tempo de contribuição 

previdenciária anterior ao ingresso do 

servidor na Administração Pública Federal, 

a partir da análise dos documentos 

comprobatórios e das normas e legislação 

pertinentes, com posterior registro no 

sistema de gestão de pessoas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Elaborar atos de nomeação, de vacância 

decorrente de exoneração, posse em outro 

cargo inacumulável, readaptação e 

falecimento, verificando a documentação e 

normas pertinentes, registrando-os nos 

sistemas adequados.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar a jornada de trabalho dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, realizando os registros 

pertinentes, de acordo com as normas e 

legislação vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Registrar as informações funcionais e 

pessoais que integram o cadastro dos 

servidores nos sistemas de gestão de 

pessoas, de acordo com as normas e a 

legislação pertinentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Manter atualizado o cadastro de usuários 

no ambiente informatizado da RFB, 

incluindo, excluindo, habilitando e 

desabilitando usuários, com o uso de 

ferramentas adequadas, de acordo com os 

normativos e procedimentos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Analisar, elaborar e registrar os atos de 

movimentação dos servidores, de acordo 

com as normas pertinentes, utilizando 

sistemas adequados.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - - -

Solucionar problemas e incidentes de TI, 

com base nas ferramentas, procedimentos 

e normativos pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -



Planejar os procedimentos apropriados de 

aquisições e contratações, de maneira 

conjunta com as áreas demandantes, os 

gestores e os fiscais de contrato, com base 

nas prioridades estabelecidas, no 

Orçamento Anual aprovado e na legislação 

referente a aquisições e contratações.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento - - - -

Entender e aplicar meios para melhorar o 

atendimento às demandas do serviço de 

informação ao cidadão

Administração 

Pública

Ouvidoria e Lei 

de Acesso à 

Informação

Outras não especificadas Sim Ouvidoria Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Estabelecer preços de referência nas 

aquisições e contratações, com base na 

legislação vigente, utilizando as 

ferramentas institucionais disponíveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) - - - -

Avaliar a conformidade entre a 

documentação fiscal e a mercadoria 

fiscalizada, nos termos da legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Editar fotos e imagens institucionais para 

divulgação interna e externa, utilizando 

programas de edição de imagem 

disponíveis.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Verificar o cumprimento dos requisitos para 

concessão e manutenção de Registro 

Especial, identificando indícios de fraude 

ou sonegação, observando a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar e avaliar a adequação dos 

indicadores estratégicos, de acordo com as 

normas e ferramentas institucionais.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar a abrangência e requisitos legais 

da impugnação e recursos administrativos 

interpostos, dando o devido tratamento ao 

processo administrativo fiscal, de acordo 

com os normativos vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Entender e aplicar meios para melhorar o 

atendimento às demandas do serviço de 

informação ao cidadão

Administração 

Pública

Ouvidoria e Lei 

de Acesso à 

Informação

Outras não especificadas Sim Ouvidoria Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Analisar os pedidos e manifestações dos 

contribuintes relacionados a parcelamento 

de débito, praticando os atos necessários, 

utilizando sistema específico e com base 

na legislação aplicável.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar a documentação recebida, 

observando a sua conformidade com as 

orientações técnicas e legais relativas aos 

cadastros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Acompanhar e controlar a adimplência das 

diversas modalidades de parcelamento, 

utilizando sistema específico ou 

manualmente, de acordo com os 

normativos vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar a documentação recebida, 

observando a sua conformidade com as 

orientações técnicas e legais relativas aos 

cadastros.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar planos e ações de disseminação 

da cultura ética, a partir das necessidades 

identificadas, de acordo com o Manual de 

Conduta da RFB.

Administração 

Pública
-

Orientação por valores éticos 

(transversal)
Não Ética - - - -

Analisar a conveniência de 

compartilhamento de informações por 

meios de acordos de cooperação técnica e 

convênios, verificando a viabilidade 

operacional e o atendimento dos requisitos 

legais.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e corrigir inconsistências e/ou 

irregularidades nos cadastros, por meio da 

análise das bases de dados, sistemas e 

demais fontes de informação disponíveis, 

de acordo com os parâmetros 

estabelecidos nas normas vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conceder entrevistas, definindo com 

clareza as informações e mensagens 

institucionais que deseja comunicar, 

coerentes com a pauta e seguindo as 

diretrizes do Media Training.

Comunicação -
Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Comunicação - - - -

Efetuar as inscrições e atualizações 

cadastrais utilizando os sistemas 

pertinentes, de acordo com as normas 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir a necessidade de pessoal e as 

atividades de atendimento e orientação, de 

acordo com o perfil dos atendentes, com as 

diretrizes da organização e as demandas 

dos cidadãos.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Operacionalizar os convênios cadastrais, 

por meio de suporte e orientação técnica 

aos conveniados, de acordo com as 

cláusulas pactuadas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prestar serviços de atendimento ao 

contribuinte, utilizando os diversos canais 

disponíveis, normativos e manual vigentes , 

considerando as situações concretas do 

cidadão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar os serviços prestados, utilizando 

sistemas de gerenciamento, de acordo com 

as metas institucionais e a Carta de 

Serviços da RFB.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Monitorar os serviços prestados, utilizando 

sistemas de gerenciamento, de acordo com 

as metas institucionais e a Carta de 

Serviços da RFB.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Mapear os serviços prestados aos 

cidadãos, com base nos sistemas de 

gestão disponíveis, identificando o 

comportamento dos contribuintes e o 

desempenho das equipes de atendimento 

e de seus integrantes.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conhecimentos sobre técnica de petição de 

informação em mandado de segurança.

Administração 

Pública

Combate à 

Corrupção

Orientação por valores éticos 

(transversal)
Não Correição Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Curso sobre técnica 

de petição de 

informação em 

mandado de 

segurança.

Os servidores da COLIC necessitam de 

treinamento em Como elaborar e julgar a 

planilha de formação de preços de acordo 

com a IN nº 05/2017, visto a grande 

demanda de processos licitatórios que são 

tramitados da Unidade e requerem o 

connhecimento da temática.

Administração 

Pública
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Entender e aplicar meios para melhoria da 

gestão estratégica, de projetos e processos 

da unidade, otimizando recursos e 

reduzindo riscos operacionais

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Entender e aplicar meios para melhoria da 

gestão estratégica, de projetos e processos 

da unidade, otimizando recursos e 

reduzindo riscos operacionais

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Entender e aplicar os conhecimentos 

adquiridos para melhorar os processos de 

trabalho da unidade

Ciência da 

Informação
Biblioteconomia Outras não especificadas Não Documentação e Arquivo Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Entender e aplicar os conhecimentos 

adquiridos para melhorar os processos de 

trabalho da unidade

Ciência da 

Informação
Arquivologia Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Entender e aplicar os conhecimentos 

adquiridos para melhorar os processos de 

trabalho da unidade

Ciência da 

Informação

Gestão da 

Informação e do 

Conhecimento

Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Entender e aplicar meios para melhorar a 

segurança da Informação - Lei Geral de 

Proteção de Dados

Ciência da 

Informação

Gestão da 

Informação e do 

Conhecimento

Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Capacitar o servidor para realizar cálculos 

trabalhistas, enfatizando o conhecimento 

da legislação trabalhista vigente e a integral 

quitação dos valores nos contratos de 

execução indireta

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Contabilidade Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Cálculo Trabalhista e 

o SEFIP/eSocial 

Aplicados à 

Fiscalização de 

Contratos - Atualizado 

com a MP 905/2019 e 

Lei 13932/2019



Capacitar o servidor para realizar cálculos 

trabalhistas, enfatizando o conhecimento 

da legislação trabalhista vigente e a integral 

quitação dos valores nos contratos de 

execução indireta

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Contabilidade Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Cálculo Trabalhista e 

o SEFIP/eSocial 

Aplicados à 

Fiscalização de 

Contratos - Atualizado 

com a MP 905/2019 e 

Lei 13932/2019

Capacitar os servidores envolvidos nas 

contratações administrativas a conhecerem 

a teoria, legislação, doutrina e 

jurisprudência do TCU relativas à gestão e 

fiscalização dos contratos, para garantir 

uma melhor prestação dos serviços e 

afastar a responsabilidade subsidiária da 

Administração e dos ges

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão e Fiscalização 

de Contratos 

Administrativos de 

Forma Eficiente, 

Eficaz e 

EfetivaAtualizado com 

a NOVA Lei de 

Licitações nº 

14133/2021

Capacitar de forma eficaz os servidores 

públicos e gestores privados a conhecer os 

diversos institutos ligados ao regime 

jurídico de contratos e contratos 

administrativos, para o exercício dessa 

função, para a correta e segura 

operacionalização de todas as atividades 

específicas da gestão, fiscaliza

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Formação e 

Capacitação de 

Gestores e Fiscais de 

Contratos 

Administrativos de 

Fornecimento e 

Prestação de 

Serviços – 

Terceirização 

Atualizado com a 

NOVA Lei de 

Licitações nº 

14133/2021

Capacitar os servidores envolvidos nas 

contratações administrativas a conhecerem 

a teoria, legislação, doutrina e 

jurisprudência do TCU relativas à gestão e 

fiscalização dos contratos, para garantir 

uma melhor prestação dos serviços e 

afastar a responsabilidade subsidiária da 

Administração e dos ges

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Licitação e Gestão de 

Obras pela Nova Lei 

de Licitações nº 

14133/2021

Capacitar os servidores responsáveis pelo 

planejamento das licitações a entenderem 

e elaborarem os documentos dessa fase 

da contratação, notadamente o Estudo 

Técnico Preliminar e o Termo de 

Referência/Projeto Básico, através da 

teoria, legislação, doutrina, jurisprudência e 

principalmente e exemplos

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Elaboração de Estudo 

Técnico Preliminar, 

Termo de Referência 

e Projeto Básico - 

Uma Abordagem 

Prática De Acordo 

com a IN 05/2017 e 

Conforme as 

Diretrizes da NOVA IN 

40/2020 e IN 

49/20Atualizado com 

a



Fornecer aos servidores subsídios para 

gerenciamento de contratos, de uma forma 

eficiente e eficaz, enfatizando a 

composição de custos, precificação e 

repactuação

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Como Elaborar e 

Analisar a Planilha de 

Custos e Formação 

de Preços em 

Contratos de Serviços 

e Contínuos de 

Acordo com as IN's 

05/2017 e IN 07/18 e 

Atualizado com a 

Nova Lei 14133/21 e 

COSIT RFB 75/21

Conhecimento sobre procedimentos de 

reabertura e aproveitamento de provas nos 

processos disciplinares.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conhecimento sobre nulidades nos 

processos administrativos disciplinares.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conhecimentos sobre planejamento de 

processos administrativos disciplinares - 

PADs.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conhecimentos acerca de cadeia de 

custódia de provas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conhecimentos sobre investigação  

patrimonial voltada para processos 

disciplinares.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conhecimentos sobre dosimetria das 

sanções disciplinares.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conhecimentos sobre a nova lei de 

licitações e contratos e sua repercussão 

em processos disciplinares.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Atualização jurisprudencial sobre a matéria 

correcional.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conhecimentos sobre acumulação ilegal de 

cargos públicos (que aborde as 

competências de cada unidade, 

normativos, notas técnicas e pareceres 

pertinentes)

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conhecimentos sobre assédios moral e 

sexual.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Conhecimentos sobre conflito de 

interesses: Aspectos e limites, uso irregular 

do cargo público e tráfico de influência

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conhecimentos teóricos e práticos que 

trate das ferramentas e sistemas para 

consultas e pesquisas disponíveis aos 

analistas correcionais (SIAPE, SIAFI, 

SIASG, SICONV, SEGURO-

DESEMPREGO, RAIS/CAGED, CENSEC, 

Infoseg, SIOP, Painel do Orçamento 

Federal, Portal da Transparência)

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conhecimento em construção de estrutura 

de  coleta de inteligência em fontes 

abertas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conhecimento sobre a Lei Geral de 

Proteção de Dados.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conhecimento em mapeamento de 

processos.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conhecimento em desenvolvimento de 

projetos.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Bootcamp de programação, 

preferencialmente nas linguagens Python, 

R, Ruby, SQL

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

"Aprendizado de noções  de linguagens de 

programação para manipulação avançada 

de dados  (Python e R). 

Nesse sentido, é importante que os 

servidores insiram-se em trilhas de 

conhecimento relacionadas à ciência de 

dados, as quais envolvem, em níveis 

distintos, noções básicas de dados e 

informações

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

"Aprendizado de tecnologias associadas a 

bases de informação heterogêneas e de 

grande porte (Big Data). 

Nesse sentido, é importante que os 

servidores insiram-se em trilhas de 

conhecimento relacionadas à ciência de 

dados, as quais envolvem, em níveis 

distintos, noções básicas de dados e 

informações

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



"Aprendizado de noções básicas de 

relacionamento de tabelas de dados e de 

sintaxe de consulta e manipulação de 

bancos de dados (SQL). 

Nesse sentido, é importante que os 

servidores insiram-se em trilhas de 

conhecimento relacionadas à ciência de 

dados, as quais envolvem, em níveis 

distintos, noções

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar técnicas de machine learning com 

vistas ao tratamento dos dados 

operacionais disponíveis Sistemas de 

Comércio Exterior para a descoberta de 

tendências e padrões que de outra forma 

não poderiam ser apurados.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar técnicas de gerenciamento de 

riscos em situações concretas a fim de 

determinar o risco de determinada 

operação de comércio exterior a fim de dar 

um tratamento diferenciado para as 

operações de maior risco.

Probabilidade 

e Estatística
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar técnicas de análise de dados no 

estudo das informações disponibilizadas 

por sistemas de responsabilidade da 

Subsecretaria, para que os servidores 

sejam capazes de fazer uma análise 

qualificada das informações 

disponibilizadas, e, dessa forma, aprimorar 

a tomada de decisão a respeito do contr

Probabilidade 

e Estatística
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Compreender e planejar painéis de 

divulgação e exploração visual dos dados 

operacionais disponíveis nos Sistemas de 

Comércio Exterior, com vistas à percepção 

de insights e tendências que auxiliam na 

concepção de políticas públicas, bem como 

objetivando publicização acessível dos 

dados mencionados.

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Compreender e planejar estruturas de 

banco de dados de forma a melhor manter, 

explorar e disponibilizar os dados 

operacionais disponíveis nos Sistemas de 

Comércio Exterior.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar técnicas de machine learning com 

vistas ao tratamento dos dados 

operacionais disponíveis Sistemas de 

Comércio Exterior para a descoberta de 

tendências e padrões que de outra forma 

não poderiam ser apurados.

Probabilidade 

e Estatística
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Aplicar técnicas de gerenciamento de 

riscos em situações concretas a fim de 

determinar o risco de determinada 

operação de comércio exterior a fim de dar 

um tratamento diferenciado para as 

operações de maior risco.

Probabilidade 

e Estatística
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar técnicas de análise de dados no 

estudo das informações disponibilizadas 

por sistemas de responsabilidade da 

Subsecretaria, para que os servidores 

sejam capazes de fazer uma análise 

qualificada das informações 

disponibilizadas, e, dessa forma, aprimorar 

a tomada de decisão a respeito do contr

Probabilidade 

e Estatística
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar metodologias de análise de dados 

de comércio internacional e de 

desenvolvimento econômico para avaliar 

os efeitos de acordos, regimes e políticas, 

trazendo informações mais precisas e 

detalhadas aos formuladores de tais 

políticas.

Economia -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar metodologias de análise de dados 

de comércio internacional e de 

desenvolvimento econômico para avaliar 

os efeitos de acordos, regimes e políticas, 

trazendo informações mais precisas e 

detalhadas aos formuladores de tais 

políticas.

Economia -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar metodologias de análise de dados 

de comércio internacional e de 

desenvolvimento econômico para avaliar 

os efeitos de acordos, regimes e políticas, 

trazendo informações mais precisas e 

detalhadas aos formuladores de tais 

políticas.

Economia -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aprofundar o conhecimento em 

programação para acelerar a realização e 

melhorar a qualidade de estudos e 

análises, permitindo o desenolvimento de 

mais projetos de alta qualidade em um 

dado período.

Ciência da 

Computação
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aprofundar o conhecimento em 

programação para acelerar a realização e 

melhorar a qualidade de estudos e 

análises, permitindo o desenolvimento de 

mais projetos de alta qualidade em um 

dado período.

Ciência da 

Computação
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Aplicar técnicas de ciência de dados para 

aprimorar a qualidade de trabalhos de 

previsões, processamento de dados e 

visualização de dados, possibilitando o 

fornecimento de produtos mais completos e 

elaborados em menos tempo.

Ciência da 

Computação
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar técnicas de ciência de dados para 

aprimorar a qualidade de trabalhos de 

previsões, processamento de dados e 

visualização de dados, possibilitando o 

fornecimento de produtos mais completos e 

elaborados em menos tempo.

Ciência da 

Computação
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar políticas de comércio exterior para 

identificar os reais resultados alcançados e 

permitir que políticas futuras possam ser 

desenhadas tomando como base as 

estimativas de impactos de políticas já 

avaliadas.

Economia -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aprofundar o conhecimento em técnicas 

econométricas para possibilitar a utilização 

de técnicas da fronteira do conhecimento 

possibilitando a elaboração de estudos de 

nível técnico mais elavado.

Economia -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar estudos de simulação de impactos 

utilizando modelos de Equilíbrio Geral 

Computável para subsidiar as decisões dos 

Subsecretários e Secretário da SECEX, 

bem como do Ministro da Economia, 

aumentando a previsibildiade das 

consequências econômicas de suas 

decisões.

Economia -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar estudos de simulação de impactos 

utilizando modelos de Equilíbrio Geral 

Computável para subsidiar as decisões dos 

Subsecretários e Secretário da SECEX, 

bem como do Ministro da Economia, 

aumentando a previsibildiade das 

consequências econômicas de suas 

decisões.

Economia -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar estudos de simulação de impactos 

utilizando modelos de Equilíbrio Geral 

Computável para subsidiar as decisões dos 

Subsecretários e Secretário da SECEX, 

bem como do Ministro da Economia, 

aumentando a previsibildiade das 

consequências econômicas de suas 

decisões.

Economia -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Elaborar estudos de simulação de impactos 

utilizando modelos de Equilíbrio Geral 

Computável para subsidiar as decisões dos 

Subsecretários e Secretário da SECEX, 

bem como do Ministro da Economia, 

aumentando a previsibildiade das 

consequências econômicas de suas 

decisões.

Economia -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Curso de espanhol Economia -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Cursos de línguas  (russo e chinês) - todos 

os níveis

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Cursos de inglês, espanhol e francês, com 

foco especial em termos jurídicos
Linguística

Linguística 

Aplicada
Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Formação nas áreas de Estatística de 

gestão de dados, incluindo revisão de 

métodos quantitativos e conceitos e 

técnicas relativos a Big Data, Machine 

Learning e Visual Analytics.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Capacitação em Gestão de Processos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Capacitação em Gestão de Projetos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Capacitação em Gestão Estratégica
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Capacitação em Gestão do Conhecimento
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Capacitação em Gestão de Equipes de Alto 

Desempenho

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Capacitação em elaboração de indicadores 

de desempenho individual

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Capacitação em Gestão do Tempo e 

Produtividade

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Cursos, estágios e programas de 

treinamento em Organismos Internacionais 

atuantes nas áreas de Relações 

Internacionais, Comércio Exterior, Defesa 

Comercial ou Interesse Público, como por 

exemplo Organização Mundial do Comércio 

(OMC); Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID); Banco Mundial; 

Orga

Economia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) Economia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Curso de Excel Avançado Economia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Curso de Exce Intermediário
Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Curso de Excel Básico
Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Capacitação em ciência de 

dados/aprendizado de máquina

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Capacitação em ciência de 

dados/aprendizado de máquina

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Capacitação em estatística e econometria Economia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Capacitação em Contabilidade de Custos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Capacitação em Contabilidade Societária
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Capacitação em Microeconomia Economia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Capacitação em Direito Tributário, 

conhecimento relevante para análises de 

Subsídios e Medidas Compensatórias, bem 

como para investigações de dumping e 

determinações de dano à indústria 

doméstica. 	Direito 	Contribuição Técnico-

profissional	Sim  	Servidores da 

SDCOM	SDCOM/SECEX	DF 	10		 R$ -

Direito Direito Público Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Capacitação em matéria de Subsídios e 

Medidas Compensatórias e operação como 

economia de mercado em matéria de 

Dumping: Operação de Empresas Estatais 

(State-Owned Enterprises).

Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Capacitação em matéria de Subsídios e 

Medidas Compensatórias: Instrumentos 

financeiros (ênfase em empréstimos e 

aportes de capital - Equity). Conhecimento 

aplicado com vistas à compreensão das 

características de operações de 

empréstimo e de aportes de capital, de 

modo a auxiliar a identificação de b

Economia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Capacitação em matéria de Subsídios e 

Medidas Compensatórias: Acordo Sobre 

Subsídios e Medidas Compensatórias e 

jurisprudência do Órgão de Solução de 

Controvérsias da OMC.

Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Análise de estruturas de mercado e  de 

produtos substitutos em termos de 

concorrência para delimitação dos 

impactos das medidas de defesa comercial 

na dinâmica do mercado brasileiro

Economia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Incorporação de metodologias quantitativas 

de análise de impactos de medida de 

defesa comercial na dinâmica do mercado 

brasileiro (modelo de equilíbrio geral 

computável e matriz insumo-produto, entre 

outras).

Economia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar os principais recursos de gestão de 

informações, projetos, fluxos de trabalho e 

equipes da plataforma Microsoft Sharepoint 

com vistas a melhorar processos e 

maximizar a produtividade dos agentes na 

unidade.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Capacitação em 

Microsoft Sharepoint 

e nas ferramentas da 

plataforma

Construir paineis, infográficos e relatórios 

sobre os processos de defesa comercial e 

interesse público tratados na unidade de 

maneira profissional e dinâmica em 

ferramenta adequada à distribuição e 

disponibilização dos produtos ao público 

interno e externo do Ministério.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Capacitação em Qlik 

Sense / Qlik View 

e/ou em Microsoft 

PowerBI



Capacitar servidores do quadro em 

conceitos básicos de programação, 

algoritmos, análise de dados e machine 

learning, design de interfaces (UI) e de 

experiência do usuário (UX) em aplicações 

digitais e manipulação e integração de 

dados de maneira a manter e aperfeiçoar 

ferramentas utilizadas na SDCOM

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Coding Bootcamp 

ENAP

Aprimorar o treinamento às demais áreas 

do serviço público que se relacionam com 

o tema de defesa comercial e interesse 

público, bem como treinar todos aqueles 

usuários externos que dialoguem com 

defesa comercial e interesse público em 

concreto. Assim, entendemos que a 

criação de um curso no tema pe

Economia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

INTRODUÇÃO A 

DEFESA 

COMERCIAL E 

INTERESSE 

PÚBLICO

Capacitação em desenvolvimento 

sustentável

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Capacitação em governança de colegiados
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Capacitação em gestão de risco
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Cursos, estágios, programas de 

treinamento e participação em seminários e 

fóruns de Organismos Internacionais 

atuantes nas áreas de Relações 

Internacionais, Comércio Exterior, como 

Organização Mundial do Comércio (OMC); 

Organização Mundial das Aduanas (OMA); 

Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(

Economia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Especialização em Direito Tributário Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Curso de gestão de processos - melhoria e 

inovação na gestão

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gestão de Projetos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Capacitar os servidores responsáveis por 

projetos arquitetônicos e de engenharia no 

uso da ferramenta de desenho técnico BIM, 

para implementação no Ministério

Arquitetura e 

Urbanismo

Tecnologia de 

Arquitetura e 

Urbanismo

Outras não especificadas Sim
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso de REVIT para 

projetistas

Capacitar os servidores responsáveis por 

projetos arquitetônicos e de engenharia no 

uso da ferramenta de desenho técnico 

usado no âmbito do Ministério

Arquitetura e 

Urbanismo

Tecnologia de 

Arquitetura e 

Urbanismo

Outras não especificadas Sim
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso de AutoCAD 

para projetistas

Elaboração do Estudo Técnico Preliminar, 

do Termo Referencia e do Projeto Básico 

para obras publicas e serviços de 

engenharia incluindo BIM

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Elaboração do Estudo 

Técnico Preliminar, 

do Termo Referencia 

e do Projeto Básico 

para obras publicas e 

serviços de 

engenharia incluindo 

o uso do BIM

Elaboração do Estudo Técnico Preliminar, 

do Termo Referencia e do Projeto Básico 

para obras publicas e serviços de 

engenharia incluindo BIM

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Elaboração do Estudo 

Técnico Preliminar, 

do Termo Referencia 

e do Projeto Básico 

para obras publicas e 

serviços de 

engenharia incluindo 

o uso do BIM

Considerando o planejamento das 

contratações, os servidores necessitam de 

constante atualização na elaboração do 

Estudo Técnico Preliminar e Termo de 

Referência

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Como elaborar e o 

Termo de Referência 

para Compras e 

Serviços de Acordo 

com o Regime Atual e 

a Nova Lei de 

Licitações

Considerando o planejamento das 

contratações e a gestão dos contratos, os 

servidores necessitam de constante 

atualização no gerenciamento, análise e 

controle de riscos

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gerenciamento, 

Análise de Riscos e 

Controles nas 

Contratações 

Públicas

Considerando a necessidade de gerir 

pessoas, delegar demandas, gerir conflitos, 

orientar e gerir equipe

Administração 

Pública
Liderança

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso Formação e 

Aperfeiçoamento de 

Líderes no Serviço 

Público

Considerando a necessidade de 

comunicação para negociação, solução de 

problemas e resolução de conflitos

Administração 

Pública
Liderança

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Comunicação 

Assertiva e Gestão 

das Emoções

Necessidade de desenvolvimento na 

tematica Politicas 

Digitais/Telecomunicacoes/Audiovisual/Intel

igencia Artificial

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Congresso de 

Politicas 

Digitais/Telecomunica

coes/Audiovisual/Inteli

gencia Artificial



Necessidade de desenvolvimento na 

tematica Politicas 

Digitais/Telecomunicacoes/Audiovisual/Intel

igencia Artificial

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Curso em Politicas 

Digitais/Telecomunica

coes/Audiovisual/Inteli

gencia Artificial

Necessidade de desenvolvimento na 

tematica Politicas 

Digitais/Telecomunicacoes/Audiovisual/Intel

igencia Artificial

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Doutorado em 

Politicas 

Digitais/Telecomunica

coes/Audiovisual/Inteli

gencia Artificial

Transmitir o conhecimento para novos 

servidores, e padronizar o conhecimento 

para para servidores experientes, em 

benefício do desempenho da equipe e do 

órgão

Economia
Teoria 

Econômica
Outras não especificadas Sim Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Introdução às Teorias 

Econômicas

Análise de Impacto Regulatório
Administração 

Pública
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim Transparência e controle social Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Certificado

Publicação científica de análises 

regulatórias
Economia

Economias 

Agrária e dos 

Recursos 

Naturais

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Sim Comunicação Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância Sustainability

O pleito visa atender a necessidade 

de servidores da equipe da SFP/SPPI, no 

tema de parcerias público-privadas - PPP, 

com vistas a melhor subsidiar o exercício 

de atividades no âmbito da seleção, 

monitoramento, coordenação e 

acompanhamento dos projetos de 

concessão subnacionais estruturados com 

o ap

Administração 

Pública

Parcerias 

Público-Privadas

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Capacitação em 

análise, estruturação 

e acompanhamento 

dos contratos de PPP

A contratação do curso MBA PPP e 

Concessões visa suprir demanda de 

capacitação dos servidores da equipe da 

SFP/SPPI no tema de parcerias público-

privadas - PPP, com vistas a melhor 

subsidiar o exercício de atividades no 

âmbito do Fundo de Estruturação de 

projetos de concessões e PPP - FEP do 

Governo

Administração 

Pública

Parcerias 

Público-Privadas

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

MBA PPP e 

Concessões

Desenvolver conhecimentos e habilidades 

para para melhora da segurança na 

knfraestrutura

Ciência da 

Computação

Teoria da 

Computação

Mentalidade Digital 

(transversal)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Certificação Hacker 

Ético (CEH v11)

Desenvolver conhecimentos e habilidades 

para a utilização de métodos ágeis para o 

gerenciamento de projetos,

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Outras não especificadas Não
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Preparatório para 

Certificação PMI-

ACP® (Online Ao 

Vivo)

Desenvolver conhecimentos e habilidade 

sobre a Governança de TIC no contexto da 

transformação digital

Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Outras não especificadas Não
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Governança de TIC 

no contexto da 

transformação digital

Desenvolver conhecimentos e habilidades 

para a Governança de Dados

Ciência da 

Informação

Análise e 

Ciência de 

Dados

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Governança de 

Dados



Desenvolver conhecimentos e habilidades 

para a Gestão de Projetos

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Outras não especificadas Não
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Introdução à Gestão 

de Projetos

Desenvolver conhecimentos e habilidades 

para o desenvolvimento da mentalidade 

Ágil no Contexto do Serviço Público, 

conhecendo o ?Scrum

Administração 

Pública
Inovação

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Scrum no Contexto do 

Serviço Público

Desenvolver conhecimentos e habilidades 

para o desenvolvimento da mentalidade 

Ágil no Contexto do Serviço Público?

Administração 

Pública
Inovação

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Ágil no Contexto do 

Serviço Público?

Desenvolver conhecimentos e habilidades 

para a Gestão de Projetos

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Outras não especificadas Não
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Transformando Ideias 

em Projetos

Desenvolver conhecimentos e habilidades 

para a Gestão de Projetos

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Outras não especificadas Não
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Dominando a Gestão 

de Projetos

Desenvolver conhecimentos e competêcias 

para a Transformação Digital no Serviço 

Público, utilizando o mapeamento e 

automação de processos

Administração 

Pública

Governo e 

Transformação 

Digital

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Fundamentos da 

transformação digital: 

mapeamento e 

automação de 

processos

Desenvolver conhecimentos e competêcias 

para a Transformação Digital no Serviço 

Público

Administração 

Pública

Governo e 

Transformação 

Digital

Mentalidade Digital 

(transversal)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Transformação Digital 

no Serviço Público

Desenvolvimento de conhecimento e 

habilidades para uso de Linguagem 

Simples

Administração 

Pública

Comunicação 

Institucional
Comunicação (transversal) Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Primeiros passos 

para uso de 

Linguagem Simples

Desenvolvimento de habilidades para 

Redação Oficial e Noções de SEI e suas 

aplicações

Administração 

Pública

Comunicação 

Institucional
Comunicação (transversal) Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Redação Oficial e 

Noções de SEI e suas 

aplicações

Desenvolver conhecimentos e habilidades 

para manuteção de sites do Portal GovBr

Administração 

Pública

Experiência e 

Satisfação do 

Usuário

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento - Distância Portal GovBr

Desenvolver conhecimentos e habilidades 

para manuteção de sites do Portal GovBr

Administração 

Pública

Experiência e 

Satisfação do 

Usuário

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância Portal GovBr

Desenvolver conhecimentos e habilidadeas 

para a realização da Gestão por 

Competências

Administração 

Pública
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Gestão por 

Competências

Desenvolver conhecimentos e habilidades 

para a  Gestão de Riscos em Processos de 

Trabalho (segundo o Coso)

Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Outras não especificadas Não
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Gestão de Riscos em 

Processos de 

Trabalho (segundo o 

Coso)

Gestão Pessoal e Liderança
Administração 

Pública
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Gestão Pessoal - 

Base da Liderança

Melhorar a Performance da equipe
Administração 

Pública
Liderança

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Desenvolvendo Times 

de Alta Performance



Capacitar o servidor para realizar cálculos 

trabalhistas, enfatizando o conhecimento 

da legislação trabalhista vigente e a integral 

quitação dos valores nos contratos de 

execução indireta

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Contabilidade - - Híbrido

Cálculo Trabalhista e 

o SEFIP/eSocial 

Aplicados à 

Fiscalização de 

Contratos - Atualizado 

com a MP 905/2019 e 

Lei 13932/2019

Capacitar os servidores envolvidos nas 

contratações administrativas a conhecerem 

a teoria, legislação, doutrina e 

jurisprudência do TCU relativas à gestão e 

fiscalização dos contratos, para garantir 

uma melhor prestação dos serviços e 

afastar a responsabilidade subsidiária da 

Administração e dos ges

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão e Fiscalização 

de Contratos 

Administrativos de 

Forma Eficiente, 

Eficaz e 

EfetivaAtualizado com 

a NOVA Lei de 

Licitações nº 

14133/2021

Capacitar de forma eficaz os servidores 

públicos e gestores a conhecer os diversos 

institutos ligados ao regime jurídico de 

contratos e contratos administrativos, para 

o exercício dessa função, para a correta e 

segura operacionalização de todas as 

atividades específicas da gestão, 

fiscalização da ex

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Formação e 

Capacitação de 

Gestores e Fiscais de 

Contratos 

Administrativos de 

Fornecimento e 

Prestação de 

Serviços – 

Terceirização 

Atualizado com a 

NOVA Lei de 

Licitações nº 

14133/2021

Capacitar os servidores envolvidos nas 

contratações administrativas a conhecerem 

a teoria, legislação, doutrina e 

jurisprudência do TCU relativas à gestão e 

fiscalização dos contratos, para garantir 

uma melhor prestação dos serviços e 

afastar a responsabilidade subsidiária da 

Administração e dos ges

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Licitação e Gestão de 

Obras pela Nova Lei 

de Licitações nº 

14133/2021

Capacitar os servidores responsáveis pelo 

planejamento das licitações a entenderem 

e elaborarem os documentos dessa fase 

da contratação, notadamente o Estudo 

Técnico Preliminar e o Termo de 

Referência/Projeto Básico, através da 

teoria, legislação, doutrina, jurisprudência e 

principalmente e exemplos

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Elaboração de Estudo 

Técnico Preliminar, 

Termo de Referência 

e Projeto Básico - 

Uma Abordagem 

Prática De Acordo 

com a IN 05/2017 e 

Conforme as 

Diretrizes da NOVA IN 

40/2020 e IN 

49/20Atualizado com 

a



Fornecer aos servidores subsídios para 

gerenciamento de contratos, de uma forma 

eficiente e eficaz, enfatizando a 

composição de custos, precificação e 

repactuação

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Como Elaborar e 

Analisar a Planilha de 

Custos e Formação 

de Preços em 

Contratos de Serviços 

e Contínuos de 

Acordo com as IN's 

05/2017 e IN 07/18 e 

Atualizado com a 

Nova Lei 14133/21 e 

COSIT RFB 75/21

Capacitar os servidores no uso de planilhas 

de dados, incrementando com fórmulas, 

tabelas e gráficos dinâmicos

Ciência da 

Informação

Gestão da 

Informação e do 

Conhecimento

Outras não especificadas Sim
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso de Excel 

Completo

Capacitar os servidores no uso de 

ferramentas de gestão para consolidar, 

tornar coerentes e visuais as informações 

que se encontram em diversas fontes, 

tornando os processos de trabalho mais 

eficientes

Ciência da 

Informação

Gestão da 

Informação e do 

Conhecimento

Outras não especificadas Sim
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Curso de Power BI

Capacitar os servidores responsáveis por 

projetos arquitetônicos e de engenharia no 

uso da ferramenta de desenho técnico BIM, 

para implementação no Ministério

Arquitetura e 

Urbanismo
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso de REVIT para 

projetistas

Capacitar os servidores responsáveis por 

projetos arquitetônicos e de engenharia no 

uso da ferramenta de desenho técnico 

usado no âmbito do Ministério

Arquitetura e 

Urbanismo
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso de AutoCAD 

para projetistas

Elaboração do Estudo Técnico Preliminar, 

do Termo Referencia e do Projeto Básico 

para obras publicas e serviços de 

engenharia incluindo BIM

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Elaboração do Estudo 

Técnico Preliminar, 

do Termo Referencia 

e do Projeto Básico 

para obras publicas e 

serviços de 

engenharia incluindo 

o uso do BIM

Considerando o planejamento das 

contratações, os servidores necessitam de 

constante atualização na elaboração do 

Estudo Técnico Preliminar e Termo de 

Referência

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) - - Híbrido

Como elaborar e o 

Termo de Referência 

para Compras e 

Serviços de Acordo 

com o Regime Atual e 

a Nova Lei de 

Licitações

Considerando o planejamento das 

contratações e a gestão dos contratos, os 

servidores necessitam de constante 

atualização no gerenciamento, análise e 

controle de riscos

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) - - Híbrido

Gerenciamento, 

Análise de Riscos e 

Controles nas 

Contratações 

Públicas



Considerando a necessidade de gerir 

pessoas, delegar demandas, gerir conflitos, 

orientar e gerir equipe

Administração 

Pública
Liderança

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) - - Híbrido

Curso Formação e 

Aperfeiçoamento de 

Líderes no Serviço 

Público

Considerando a necessidade de 

comunicação para negociação, solução de 

problemas e resolução de conflitos

Administração 

Pública
Liderança

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) - - Híbrido

Comunicação 

Assertiva e Gestão 

das Emoções

Sistemas estruturantes: Tesouro Gerencial, 

SIOP, SIAFI, Comprasnet, emissão de 

empenho, pagamento

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Como elaborar e o 

Termo de Referência 

para Compras e 

Serviços de Acordo 

com o Regime Atual e 

a Nova Lei de 

Licitações000:00

Termo de Execução Descentralizada 

(TED) 

Administração 

Pública

Parcerias no 

Setor Público
Outras não especificadas Sim Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Como elaborar e o 

Termo de Referência 

para Compras e 

Serviços de Acordo 

com o Regime Atual e 

a Nova Lei de 

Licitações000:00

Necessidade de apresentar os dados e 

mostrá-los de forma relevante, clara e 

compacta

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Power BI 20 Para 

Data Science

Capacitação que visa proporcionar 

conhecimento para desenvolvimento, 

implantação e melhorias na gestão de 

Bando de Dados na Administração Pública

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Design e 

implementação de 

Data Warehouse

Capacitação que visa proporcionar 

conhecimento para desenvolvimento, 

implantação e melhorias na gestão de 

Bando de Dados na Administração Pública

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Design e 

implementação de 

Data Warehouse

Armazenar Big Data é um desafio, dadas 

as suas características: dados gerados em 

alta velocidade, alto volume e grande 

variedade Neste curso você vai aprender 

como criar um cluster Hadoop, como 

configurar um cluster Hadoop, como aplicar 

técnicas de mapeamento/redução nos 

dados Vai criar um Data Hub

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Engenharia de Dados 

com Hadoop e Spark

Desenvolver competências em análise e 

visualização de dados, utilizando a 

ferramenta Microsoft Power BI (licença 

adquirida pelo Ministério da Economia) com 

o propósito de viabilizar a prestação de 

serviços de consultoria executiva em 

gestão estratégica, assim como a  a 

multiplicação desse concehcime

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Power BI avançado 

para Análise de 

Dados



Obter conhecimentos de análise de dados, 

teoria e prática, envolvendo duas 

tecnologias em alta no mercado de Big 

Data Analytics: Python e Spark, além de 

utilizar os principais algoritmos de Machine 

Learning

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Big Data Real-Time 

Analytics com Python 

e Spark

Obter conhecimento para desenvolvimento, 

implantação e melhorias na gestão de 

Bando de Dados na Administração Pública

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Data Lake - Desing, 

Projeto e Integração

Obter conhecimentos de machine learning 

(aprendizado de máquina), contemplando 

aprendizagem supervisionada e não-

supervisionada, algoritmos de regressão, 

classificação, deep learning e redes 

neurais, usando as linguagens Python e R

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância Machine Learning

Aprimorar conhecimentos relacionados a 

gestão, aprimoramento nas 

responsabilidades de líderes na gestão de 

pessoas Compreender as competências 

essenciais de liderança, gestão e 

desenvolvimento de pessoas para conduzir 

equipes rumo aos objetivos desejados

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Liderança na Gestão 

de Pessoas

Obter conhecimentos sobre uma área que 

poderá ter impacto na Central de Compras 

no futuro O curso inclui os seguintes 

objetivos: ""Conhecer a legislação que trata 

das licitações internacionais  Aprofundar no 

conhecimento do que é licitação e contrato 

internacional"

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Licitações 

Internacionais - Teoria 

e prática

Obter conhecimentos para melhor 

compreeensão de todos os itens que 

compõem a planilha de custos e formação 

de preços para contratos de terceirização, 

além do domínio da metodologia de cálculo 

pertinente

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

A ELABORAÇÃO 

PASSO A PASSO DA 

PLANILHA DE 

CUSTOS E 

FORMAÇÃO DE 

PREÇOS PARA 

CONTRATOS DE 

TERCEIRIZAÇÃO

Obter onhecimento para avaliar os 

melhores modelos aplicáveis à 

Administração Pública na gestão de 

projetos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância Métodos Ágeis

Ampliar conhecimentos na área de atuação 

estratégica da SEGES

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Gestão de Riscos em 

Processos de 

Trabalho (segundo o 

Coso)



Aprimorar conhecimentos sobre os 

fundamentos do gerenciamento de portfólio 

e do escritório de gerenciamento de 

projetos (PMO, sigla em inglês), 

metodologia de gerenciamento de portfólio, 

maturidade em gerenciamento de projetos 

e PMO, e a implementação dos escritórios 

de gerenciamento de projetos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Gerenciamento de 

Portfólio e PMO

Buscar a capacitação, o aperfeiçoamento e 

a especialização devido eu ser um agente 

da Administração Pública envolvido direta 

ou indiretamente com licitações e contratos 

administrativos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

"SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS E 

RESPONSABILIDAD

E EM LICITAÇÕES E 

CONTRATOS – 

INOVAÇÕES DA LEI 

14133/2021 (NOVA 

LEI DE LICITAÇÕES 

E CONTRATOS) - 

EAD (AO VIVO)"

Aprimorar os seus conhecimentos sobre a 

contextualização, o planejamento do 

gerenciamento das análises e o controle 

dos riscos em projetos, e sobre 

determinadas ferramentas de análise 

quantitativa para projeções de qualificação 

e quantificação

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Gerenciamento de 

Riscos em Projetos

Conhecer os diversos sistemas e 

instalações que compõem a automação 

predial e suas características técnicas de 

instalação, malhas de controle dos diversos 

processos automatizados e operação do 

sistema

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Automação de 

Sistemas Prediais

Desenvolver o conhecimento para elaborar 

planos de gerenciamento de stakeholders e 

de comunicação do projeto

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Gerenciamento de 

Mudanças e 

Stakeholders em 

Projetos

Adquirir uma visão geral e sistematizada 

sobre a licitação e contratação de soluções 

de tecnologia da informação, desde o 

planejamento até a execução contratual, à 

luz do Guia de Boas Práticas do TCU, da 

legislação atualizada sobre a matéria, da IN 

01/2019, da IN 65/2021 (pesquisa de 

preços), da IN

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

"SEMINÁRIO 

PRÁTICO DE 

CONTRATAÇÃO DE 

SOLUÇÕES DE TI (3ª 

Edição)"



Fundação Dom Cabral "Desenvolver ou 

melhorar as seguintes habilidades: 

identificar as características da revolução 

40 conhecer os impactos dessa 

transformação digital na necessidade de 

mudança do modelo de gestão de pessoas 

e de estilo de liderança entender os 

desafios do gestor de pessoas nesse amb

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Formação Executiva 

de Líderes

Obter referências de vanguarda com 

embasamento da neurociência, da 

psicologia positiva, teoria U, motivação 30, 

mindset fixo e mindset de crescimento, 

bem como a busca da segunda 

simplicidade, sustentam o Programa que 

convida à exploração de novos caminhos 

para a geração de impacto a partir do exerc

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

LIDERANÇA DE 

IMPACTO: 

CONEXÃO E AÇÃO 

PARA RESULTADOS

Desenvolver conhecimentos, habilidades e 

atitudes que possibilitem a otimização do 

desempenho e maximização resultados a 

partir da Gestão de Tecnologias de 

Informação associada aos objetivos 

estratégicos e visão de futuro das 

organizações Aplicado ao contexto da 

Seges e do DELOG como órgão central d

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

ORGANIZAÇÕES 

DIGITAIS – GESTÃO 

ESTRATÉGICA DE 

TECNOLOGIA

Capacitar os profissionais envolvidos no 

processo de tomada de decisões a 

buscarem a resiliência estratégica, ou seja 

a sustentabilidade dos resultados ao longo 

do tempo 

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Estratégia em 

ambientes incertos e 

dinâmicos

Capacitação que busca primeiro nivelar e 

revitalizar conhecimentos de álgebra e 

matemática e que conclui com 

aprendizagem de máquina e com a 

possibilidade de criação e por 

consequencia aperfeiçoamento em 

linguagem natural e machine learning

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

CURSO DATA 

SCIENCE

Adquirir uma formação adequada para a 

gestão de Centro de Serviços 

Compartilhados, inclusive quanto ao 

planejamento e concepção deste modelo

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

MBA em Gestão de 

Serviços 

Compartilhados

No contexto da SEGES, mais 

especificamente relacionado a dados de 

compras governamentais, o curso propicia 

o domínio dos fundamentos da ciência de 

dados, estatística e aprendizado de 

máquina, o que contribui para que o 

Ministério da Economia faça bom uso do 

grande volume de dados que tem sob sua 

gov

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

MicroMasters® 

Program in Statistics 

and Data Science



Desenvolver e implementar estratégias 

capazes de impulsionar a modernização da 

gestão pública alicerçada em fundamentos 

teóricos e práticos de governança, 

planejamento e inovação, como o propósito 

de adquirir conhecimento sobre 

metodologias e ferramentas necessárias 

para redução de assimetrias entre

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Estratégia: 

Planejamento e 

Execução

Estudos Técnico de viabilidade do BIM 

(Modelagem de Informação da Construção) 

na Plataforma Brasil (projeto prioritário) e 

Desenvolvimento de Serviços para o 

recebimento de projetos no Formato do 

BIM

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

MBA - Curso Master 

BIM: Coordenação e 

Gestão

Capacitação contínua em gestão de 

projetos ágeis, desenvolvimento e testes 

de software para otimização das atividades 

de gestão do projeto do Comprasnet 

Contratos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

LICENÇA ANUAL 

PLATAFORMA 

UDEMY FOR 

GOVERNMENT

Ampliar conhecimentos na entrega de 

modelos de Machine Learning, focando na 

sua automatização e deploy, que é o 

trabalho da nossa coordenação, apresenta 

diferentes frameworks e ferramentas para 

consumo local ou em nuvem, tais como 

AWS, GCP, Azure, TensorFlow, MLFlow, 

KubeFlow, MLeap, Spark MLLib e S

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Deploy de Modelos de 

Machine Learning

Ampliar conhecimentos técnicos inerentes 

aos serviços com prestação de mão de 

obra Atualmente, a CGEST está 

responsável pela elaboração da estratégia 

de contratação de 6 projetos do tipo

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

SEMINÁRIO 

NACIONAL DE 

TERCEIRIZAÇÃO

Obter conhecimentos para otimização de 

processos, experiência do cliente e tomada 

de decisões

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

FORMAÇÃO 

INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL PARA 

VENDAS

Desenvolver cultura voltada para 

resultados de curtíssimo prazo, em bases 

emergenciais, e outra estratégica, voltada 

para tempos de crise

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Gestão Pública em 

Tempos de Crise

Possibilitar a padronização de processos 

de teste automatizado no Comprasnet 

Contratos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

TESTES 

AUTOMATIZADOS 

COM PRÁTICAS 

ÁGEIS

Possibilitar a formatação e implantação da 

área de gestão orçamentária e financeira 

do Centro de Serviços Compartilhados - 

CSC São soluções de CSC: compra direta, 

AVN e TáxiGov

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

CURSO DE 

RETENÇÃO DE 

TRIBUTO NA FONTE 

E CONTRIBUIÇÕES 

SOCIAIS



Aprimorar conhecimentos relacionados a 

gestão, aprimoramento de atividades 

relativas ao Centro de Serviços 

Compartilhados, lógica de gestão 

executadas no âmbito da CGSEC/Central 

de Compras

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Treinamento Centros 

de Serviços 

Compartilhados – 

CSC

Possibilitar a atuação dos servidores na 

fiscalização administrativa da execução e 

supervisão do serviço de contrato 

administrativo de limpeza e higienização no 

âmbito do Ministério da Economia

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

COMO ELABORAR E 

JULGAR A PLANILHA 

DE FORMAÇÃO DE 

PREÇOS DE 

ACORDO COM A IN 

Nº 05/2017

Possibilitar a aplicação da metodologia 

Scrum de Scrums para gerenciamento de 

várias equipes de desenvolvimento do 

ComprasNet Contratos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

CERTIFIED SCRUM 

PRODUCT OWNER® 

CSPO

Desenvolver habilidades técnicas de 

ciência e análise de dados, além de 

competências e habilidades relacionada a 

comunicação, senso crítico, capacidade 

analítica e interpretativa, programação e 

implementação de códigos de machine 

learning, resolução de problemas, visão 

sistêmica e estratégica

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

MBA em Data 

Science e Analitics

Habilitar o servidor a propor 

mudanças/melhorias nos sistemas de 

compras gerenciados pela SEGES, visando 

a inserção definitiva desses sistemas no 

mundo da Intelegência Artificial, o que 

resultará em novas funcionalidades nos 

sistemas de compras tornando o processo 

mais rápido e melhorando a vida do

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Ciência de Dados e 

Inteligência Artificial

Desenvolver ou melhorar as seguintes 

habilidades: visão holística e estratégica 

das atividades, com foco na criação de 

valor conhecimentos técnicos e habilidades 

para tornar-se gestor líder raciocínio 

analítico e capacidade de trabalhar em 

equipe e tomar decisões habilidades 

pessoais de comunicação

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

MBA Executivo: 

Gestão com Ênfase 

em Liderança e 

Inovação

Obter conhecimentos sobre supply chain 

management que poderão ser de grande 

auxílio para o trabalho desempenhado no 

âmbito da Central de Compras, dentre os 

quais se destacam: 1 -Ampla visão sobre a 

vasta instrumentalização de ferramentas, 

técnicas e modelos capazes de contribuir 

para a eficiência do

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

MBA em Logística e 

Supply Chain

Adquirir conhecimentos de design gráfico 

para elaboração da arte visual para os 

documentos do DERET

Comunicação
Comunicação 

Visual

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim Comunicação - - Híbrido

Canva  Plataforma de 

Design Gráfico: : do 

básico ao avançado



Adquirir conhecimentos de design gráfico 

para elaboração da arte visual para os 

documentos do DERET

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Power Point: : do 

básico ao avançado

Aprimorar conhecimentos para a 

implementação de mudanças e 

atualizações para a organização

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

MBA em 

Gerenciamento de 

Projetos

Aprimorar conhecimentos relacionados a 

Competências Gerenciais

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Competências 

Gerenciais

Ampliar conhecimentos na aera de atuação 

do Departamento

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Estrutura e Processos 

Organizacionais

O curso fornece aulas práticas e intensivas 

com ensino através de tarefas e projetos 

reais Aulas sobre python para 

automatização de tarefas e manipulações 

de dados em geral, esta tecnonogia é 

muito utilizada na SEGES

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Python  for Data 

Science (Sensei)

Mestrado Profissional em Governança e 

Desenvolvimento O curso objetiva dotar a 

Administração Pública de competências 

técnicopolícas de gestão, por meio da 

formação de servidores públicos para o alto 

desempenho em funções estratégicas no 

Estado Brasileiro O curso contribuirá para 

que seus egressos se

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

MBA em 

Gerenciamento de 

Projetos

Aprimorar conhecimentos relacionados a 

Competências Gerenciais

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Competências 

Gerenciais

Ampliar conhecimentos na aera de atuação 

do Departamento

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Estrutura e Processos 

Organizacionais

O curso fornece aulas práticas e intensivas 

com ensino através de tarefas e projetos 

reais Aulas sobre python para 

automatização de tarefas e manipulações 

de dados em geral, esta tecnonogia é 

muito utilizada na SEGES

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Python  for Data 

Science (Sensei)

Adquirir conhecimentos na ferramenta para 

elaboração de dados e indicadores do 

DERET

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Power Bi: do básico 

ao avançado

Adquirir conhecimentos para elaboração de 

planilhas para os documentos do DERET

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso de Excel: do 

Básico ao Avançado

Desenvolver habilidades na elaboração e 

divulgação de matériais para o público 

interno e externo

Comunicação
Comunicação 

Visual

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Canva  Plataforma de 

Design Gráfico: : do 

básico ao 

avançado020:00

Desenvolver habilidades na elaboraçãoe 

apresentação de materiais para o público 

interno

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Power Point: 

Avançado

Elaboração e divulgação de materiais para 

o público interno e externo

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Power Bi: do básico 

ao avançado



Desenvolver habilidades na elaboração de 

normativos oficiais claros e concisos

Aprimorar habilidade de buscar acordos 

com entidades sindicais

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia), Outras 

não especificadas

Sim Gestão de pessoas - - Híbrido

TécRedação 

Oficialnicas de 

Negociação

Por ser integrante de um Departamento 

que lida com Negociação é imprescindível 

saber chegar a um denominador comum 

em uma questão específica e, por vezes, 

controversa

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Comunicação - - Distância

Técnicas de 

Negociação

Aperfeiçoar a técnica de elaboração de 

atos normativos

Administração 

Pública

Técnicas, 

recursos e 

estrat. para 

desen.de 

pessoas

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim Gestão de pessoas - - Distância

Elaboração de Atos 

Normativos (Instituto 

Educare  

https://institutoeducer

enet/cursos/cursosde

aperfeicoamento/25el

aboracaodeatosnorm

ativoshtml

Desenvolver políticas, produtos e serviços 

de forma incremental e experimental

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim Gestão de pessoas - - Híbrido

COMO ELABORAR E 

JULGAR A PLANILHA 

DE FORMAÇÃO DE 

PREÇOS DE 

ACORDO COM A IN 

Nº 05/2017000:00

Aprimorar habilidade de buscar acordos 

com entidades sindicais

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - Híbrido

Técnicas de 

Negociação

Aprimorar habilidade de buscar acordos 

com entidades sindicais

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - Híbrido

Técnicas de 

Negociação

Aprimorar habilidade de buscar acordos 

com entidades sindicais

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Técnicas de 

Negociação

Aprimorar habilidade de buscar acordos 

com entidades sindicais

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Técnicas de 

Negociação

Desenvolver habilidades na elaboração de 

normativos oficiais claros e concisos

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Redação Oficial e 

Noções de SEI e suas 

aplicações020:00

Por ser integrante de um Departamento 

que lida com Negociação é imprescindível 

saber chegar a um denominador comum 

em uma questão específica e, por vezes, 

controversa

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Comunicação - - Distância

Técnicas de 

Negociação

Aperfeiçoar a técnica de elaboração de 

atos normativos

Administração 

Pública

Técnicas, 

recursos e 

estrat. para 

desen.de 

pessoas

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Elaboração de Atos 

Normativos (Instituto 

Educare  

https://institutoeducer

enet/cursos/cursosde

aperfeicoamento/25el

aboracaodeatosnorm

ativoshtml

Desenvolver políticas, produtos e serviços 

de forma incremental e experimental

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Técnicas de 

Negociação000:00

Analisar dados para garantir que as 

decisões sejam baseadas em evidências

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Técnicas de 

Negociação000:00



Garantir que os serviços públicos devem se 

concentrar na solução e manutenção das 

necessidades dos cidadãos com foco na 

experiência do usuário do serviço

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Técnicas de 

Negociação000:00

Aplicar metodologias de inovação 

relacionadas à facilitação de oficinas

Administração 

Pública
- Comunicação (transversal) Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aplicar metodologias de inovação 

relacionadas à facilitação de oficinas

Administração 

Pública
- Comunicação (transversal) Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aplicar metodologias de inovação 

relacionadas à facilitação de oficinas

Administração 

Pública
- Comunicação (transversal) Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aplicar metodologias de inovação 

relacionadas à facilitação de oficinas

Administração 

Pública
- Comunicação (transversal) Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Indicadores e monitoramento de políticas 

públicas

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gestão de Equipes em trabalho remoto
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Design Thinking
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Promoção de Negócios Internacionais Economia - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aftercare em investimentos estrangeiros Economia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Aftercare Capacity 

Development

Curso de Business Intelligence
Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Curso de Business 

Intelligence

Espanhol Linguística - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Curso de Espanhol 

Instrumental

Inglês Linguística - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Curso de inglês 

instrumental

Gestão Pública Administração - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Pós-Graduação Lato 

Sensu MBA em 

Gestão Pública

Devida diligência na cadeira de produção
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Essentials on OECD 

Due Diligence



Questões trabalhistas em Conduta 

Empresarial Responsável

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Labour issues in RBC: 

The Guidance 

provided by 

International Labour 

Standards and the 

ILO

Programa de Gestão
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - Programa de Gestão

LGPD
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Fundamentos da Lei 

Geral de Proteção de 

Dados

Curso sobre comunicação estratégica e 

gestão de mídias sociais
Comunicação - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - certificado

LGPD
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Introdução à Lei 

Brasileira de Proteção 

de Dados Pessoais

Adquirir competências técnico e 

operacionais para o processamento 

adequado do controle e execução 

financeira, patrimonial e contábil, de forma 

a assegurar o correto lançamento, 

minimizando o,retrabalho .

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Não Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido SIAFIWEB

Adquirir competências técnico e 

operacionais para o processamento e 

gerenciamento adequado do sistema de 

controle e execução financeira, de forma a 

assegurar o correto lançamento e melhores 

decisões sobre a gestão dos recursos 

públicos.

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Não Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido SIAFIGERENCIAL

Adquirir competências técnico e 

operacionais para o processamento 

adequado do controle e execução 

financeira, patrimonial e contábil, de forma 

a assegurar o correto lançamento, 

minimizando o,retrabalho .

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Não Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido SIAFIWEB

Adquirir competências técnico e 

operacionais para o processamento e 

gerenciamento adequado do sistema de 

controle e execução financeira, de forma a 

assegurar o correto lançamento e melhores 

decisões sobre a gestão dos recursos 

públicos.

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Não Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido SIAFIGERENCIAL



Adquirir competências técnico e 

operacionais para o processamento 

adequado do controle e execução 

financeira, de forma a assegurar o correto 

lançamento sobre a gestão dos recursos 

públicos.

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Não Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido SIAFI Operacional

Capacitar servidores públicos nas áreas 

de gestão da execução orçamentário-

financeira, tornando-os aptos a organizar e 

executar atividades típicas da 

administração pública relacionadas às 

finanças públicas

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Não Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão Financeira e 

Orçamentária no 

Setor Público

Conhecer e aplicar a legislação para um 

melhor embasamento das análises e os 

registros no Siafi. Um importante 

instrumento de sinalização para auditoria e 

redução de riscos de impropriedades ou 

irregularidades na gestão pública federal.

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Não Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

A Conformidade de 

Registro de Gestão- 

Teoria e Prática

Aquirir uma visão geral sobre o Sistema 

Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal para que dominem os 

principais conceitos, estrutura 

e,funcionalidades básicas do sistema.

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Não Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Treinamentos 

relacionados a 

Orçamentos e 

Finanças

Adquirir conhecimento sobre o 

processamento técnico, onde um dos 

objetivos é facilitar a recuperação da 

informação e suprir,as necessidades 

informacionais dos usuários, objetivando 

melhoria nos serviços prestados pelos 

servidores da área.

Administração 

Pública

Modernização e 

Desburocratizaç

ão

Outras não especificadas Não Documentação e Arquivo Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Sistema Pergamum

Adquirir conhecimentos sobre,as bases 

normativas, conceituais e operacionais que 

podem ser utilizadas na aplicação da Lei 

de Acesso à Informação (LAI), oferecendo 

subsídios aos cidadãos e à administração 

pública em geral para a realização 

consciente e eficiente de atos praticados 

nas atividades real

Administração 

Pública

Ouvidoria e Lei 

de Acesso à 

Informação

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Acesso á Informação

adquirir conhecimentos das ferramentas de 

administração que possibilitam à gestão de 

pensar no longo prazo da organização, as 

noções básicas de planejamento 

estratégico, estimulando a reflexão sobre a 

importância de sua aplicação 

nas organizações públicas.

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Visão de futuro 

(liderança/estratégia)
Não Controle Interno - - Híbrido

Planejamento 

Estratégico para 

Organizações 

Públicas

Adquirir conhecimento sobre as 

engenharias didáticas inovadoras e fluidas 

q vem sendo utilizadas nas organizações 

públicas, os conceitos sobre o 

planejamento e a gestão de projetos 

educacionais corporativos com uso de 

metodologias ágeis e colaborativas.

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Outras não especificadas Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão de Projetos 

Educacionais



Adquirir conhecimentos em processos de 

capacitação e formação no serviço público 

, as características do processo de ensino-

aprendizagem de adultos, os fundamentos 

do mapeamento de necessidades e as 

fases que compõem a modelagem de 

cursos e sua execução, baseado no 

modelo sistêmico de Desenho de Sis

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Comunicação - - Híbrido

Desenho Instrucional 

para Soluções de 

Capacitações 

Presenciais

Adquirir conhecimento de boas práticas de 

desenvolvimento de competências nas 

organizações, da importância da 

aprendizagem baseada no 

autodesenvolvimento, da aprendizagem 

construída em ambientes digitais e de sua 

potencialidade na integração ao trabalho e 

no desenvolvimento de competências das 

pesso

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Aprendizagem 

Organizacional e 

Trilhas de 

Aprendizagem

Adquirir conhecimento sobre o tipo de 

conexão entre ferramentas, mecanismos 

de informação e recursos tecnológicos que 

são parte do cotidiano no âmbito pessoal e 

profissional.

Administração 

Pública

Modernização e 

Desburocratizaç

ão

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Mundo Conectado- 

Manual de 

Sobrevivência

Adquirir conhecimentos das,diversas 

estratégias que facilitam a organização do 

trabalho remoto individual,,no desempenho 

das atividades diária.

Administração 

Pública
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Noções Básicas do 

Trabalho Remoto

Adquirir conhecimentos das,diversas 

estratégias que facilitam o seu dia a dia, na 

organização do trabalho remoto individual e 

da equipe de trabalho .

Administração 

Pública
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão de Equipe em 

Trabalho Remoto

Adquirir conhecimentos relacionados à 

gestão da Informação/documentação, 

tendo como foco o conceito de gestão 

documental para melhoria das atividades 

desempenhadas pela área.

Administração 

Pública

Modernização e 

Desburocratizaç

ão

Outras não especificadas Não Documentação e Arquivo Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão da Informação 

e Documentação – 

Conceitos Básicos em 

Gestão Documental

Adquirir conhecimentos e desenvolver 

competências profissionais e individuais 

objetivando a implementação de melhorias 

na qualidade das atividades 

desempenhadas na Assessoria de 

Comunicação da SRA/RJ

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Comunicação - - Presencial

Curso de Espanhol 

(durante Licença para 

Capacitação)

Aperfeiçoar técnicas para redigir 

documentos oficiais
Letras

Língua 

Portuguesa
Outras não especificadas Sim Comunicação - - Híbrido -

Desenvolver maior habilidade nas 

funcionalidades do SEI.

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Sim Comunicação - - Híbrido -

Aplicar orientações e normas para 

implementar o Programa de Desempenho 

instituídos pelo órgão central, cumprindo a 

missão institucional da SRA/PE.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Comunicação - - Híbrido -



Criar modelos de divulgação para veicular 

matérias institucionais, promovendo 

melhorias na comunicacão institucional da 

organização.

Comunicação

Relações 

Públicas e 

Propaganda

Outras não especificadas Não Comunicação - - Híbrido -

Criar rotina para organização de eventos 

em datas comemorativas, motivando a 

participação dos servidores.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Comunicação - - Híbrido -

Gerenciar o tempo para execução das 

tarefas dentro dos prazos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Desenvolver maior habilidade nas 

funcionalidades do SEI.

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Conhecer a IN 05/2017, com foco no 

processo de pagamento
Direito Direito Público Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Compreender e aplicar as funcionalidades 

do Sistema de Consultas do Tesouro 

Gerencial

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aperfeiçoar conhecimento quanto à 

contabilidade pública, SIADS e SIAFI
Administração

Ciências 

Contábeis
Outras não especificadas Não Contabilidade - - Híbrido -

Entender dados e informações referentes 

ao planejamento estratégico integrado do 

ME para disseminar junto ao corpo 

funcional da SRA/PE, alcançando todo o 

corpo funcional.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Facilitar a operacionalização do SISGP
Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas
Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - Híbrido -

Desenvolver métodos e processos de 

controle interno

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Outras não especificadas Não Controle Interno - - Híbrido -

Desenvolver maior habilidades para 

implementação de Programas como 

Integra, Prevenir e Accountability.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aperfeiçoar a gestão e o controle das 

demandas, com foco na excelência da 

prestação de serviços

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aprimorar técnicas nas funcionalidades no 

SIAFI, SIASG e SIADS para configurações 

de acessos por diferentes perfis de 

servidores.

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aprender sobre as principais 

funcionalidades do SEIUSAR

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Alinhar as boas práticas de administração 

da ferramenta Sistema Eletrônico de 

Informações-SEI ADMINISTRAR

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Atualizar quanto às novas regras 

ortográficas da língua portuguesa
Letras

Língua 

Portuguesa
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - Híbrido -

Desenvolver maior habilidade nas 

funcionalidades do SEI.

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - Híbrido -

Atualizar quanto a habilidades de primeiros 

socorros

Saúde 

Coletiva
Saúde Publica Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - Híbrido -

Aprimorar conhecimento e técnicas a 

respeito de Perícias Médicas

Saúde 

Coletiva
Saúde Publica Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - Híbrido -

Desenvolver maior habilidade nas 

funcionalidades do SEI.

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - Híbrido -



Desenvolver maior habilidade na operação 

das funcionalidades do SIGAC/SIGEPE

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - Híbrido -

Desenvolver maior habilidade na operação 

das funcionalidades do SIAPE/SIAPECAD

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - Híbrido -

Desenvolver maior habilidade nas 

funcionalidades do SEI.

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - Híbrido -

Desenvolver maior habilidade nas 

funcionalidades do e-Siape e Siapenet.

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - Híbrido -

Desenvolver maior habilidade nas 

funcionalidades do e-Pessoal

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não Gestão de pessoas - - Híbrido -

Melhorar relacionamento interpessoal entre 

colegas de trabalho

Administração 

Pública

Relações de 

Trabalho no 

Setor Público

Comunicação (transversal) Sim Gestão de pessoas Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Melhorar relacionamento interpessoal entre 

colegas de trabalho

Administração 

Pública

Relações de 

Trabalho no 

Setor Público

Comunicação (transversal) Sim Gestão de pessoas Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Melhorar relacionamento interpessoal entre 

colegas de trabalho

Administração 

Pública

Relações de 

Trabalho no 

Setor Público

Comunicação (transversal) Sim Gestão de pessoas Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Sistema SIGEPE,Módulo Assentamento 

Funcional Digital

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Conhecer as funcionalidades do Siapenet, 

para fins específicos de prova de vida dos 

aposenttados e pensionistas.

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Atualização da fundamentação Legal da 

nova Emenda Constitucional nº 103/2019.
Direito Direito Público Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Desenvolver maior habilidade nas 

funcionalidades do SEI.

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Desenvolver maior habilidade nas 

funcionalidades do SEI.

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Desenvolver maior habilidade nas 

funcionalidades do SEI.

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Desenvolver maior habilidade nas 

funcionalidades do SEI.

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aprimorar relacionamento interpessoal.
Administração 

Pública

Transparência, 

Controle e 

Participação

Comunicação (transversal) Sim Gestão de pessoas Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aprofundar conhecimento dos servidores 

do Sistema SIADS nas áreas de 

Almoxarifado, Transporte e Patrimônio

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aprofundar conhecimento dos servidores 

do Sistema SIADS nas áreas de 

Almoxarifado, Transporte e Patrimônio

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aprofundar conhecimento dos servidores 

do Sistema SIASG na área de Licitações e 

Contratos

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aprimorar conhecimento da legislação de 

licitações e contratos
Direito Direito Público Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aprofundar conhecimento dos servidores 

do Sistema SIADS nas áreas de 

Almoxarifado, Transporte e Patrimônio

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



Aprofundar conhecimento dos servidores 

do Sistema SIASG na área de Licitações e 

Contratos

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Desenvolver habilidade na 

operacionalização do sistema C-contratos

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aprimorar conhecimento da legislação de 

licitações e contratos
Direito Direito Público Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aprofundar conhecimento de serviços de 

reparos e adaptações, serviços de 

engenharia e obras

Arquitetura e 

Urbanismo

Tecnologia de 

Arquitetura e 

Urbanismo

Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aprimorar relacionamento interpessoal
Administração 

Pública

Relações de 

Trabalho no 

Setor Público

Comunicação (transversal) Sim Serviços gerais (logística) - - Híbrido -

Curso sobre análise de dados
Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - certificado

Capacitação em Timesheet
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Cursos, estágios e programas de 

treinamento em Organismos Internacionais 

atuantes nas áreas de Relações 

Internacionais, Comércio Exterior, Defesa 

Comercial ou Interesse Público, como por 

exemplo Organização Mundial do Comércio 

(OMC); Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID); Banco Mundial; 

Orga

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Capacitação em Defesa 

Comercial: Acordos e jurisprudência do 

Órgão de Solução de Controvérsias da 

OMC.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Sharepoint
Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

R Studio
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliação de Políticas Públicas
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gestão de riscos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Política de Investimentos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Política Comercial
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Apoio Oficial às Exportações
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Análise de impacto regulatório (AIR)
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Governança de colegiados Economia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Ampliar conhecimento sobre direito 

internacional
Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Ampliar conhecimento na área de 

comunicação

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Ampliar conhecimento na área de 

comunicação

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Uso de Mídias Sociais 

na Comunicação 

Institucional

Ampliar conhecimento sobre 

desenvolvimento sustentável
Economia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Ampliar conhecimento sobre 

desenvolvimento sustentável
Economia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

“Policy Instruments for 

Low Emissions 

Development: From 

Design to 

Implementation”;  

“Financial Market 

Analysis”   “Financial 

Development and 

Financial Inclusion”  

“Fundamentals on 

REDD+”   “Advancing



Atualizar em anpliar os conhecimentos dos 

servidores acerca da temática

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Gestão de riscos em 

processos de trabalho 

Planejamento 

estratégico para 

organizações públicas 

Dominando a gestão 

de projetos Gestão de 

processos com foco 

em inovação Excel 

descomplicado 

Mergulhando no

GESTÃO DE RISCOS EM EMPRESAS 

ESTATAIS COM BASE NA ESTRUTURA 

COSO ERM

Administração - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

GESTÃO DE RISCOS 

EM EMPRESAS 

ESTATAIS COM 

BASE NA 

ESTRUTURA COSO 

ERM

Aprimoramento em Governança para 

Administradores e Conselheiros Fiscais de 

Estatais e SEM

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Aprimoramento em 

Governança para 

Administradores e 

Conselheiros Fiscais 

de Estatais e SEM

SIAFI - Curso Avançado para Ordenadores 

de Despesa e Gestores Públicos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Desenvolver competências e habilidades 

para exercer função de 

direção/assessoramento no setor público

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

MBA - Economia e 

Gestão: Relações 

Governamentais

Capacitar servidores que trabalham 

diretamente com comunicação estratégica
Comunicação - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Comunicação 

Estratégica Integrada

Capacitar servidores para administrar e 

intermediar os relacionamentos com outras 

organizações, órgãos públicos e 

comunidades

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Programa Avançado 

em Relações 

Institucionais e 

Governamentais

Aprimorar conhecimentos sobre leitura e 

escrita apropriada à comunicacação, no 

âmbito do Serviço Público Federal

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Curso Avançado em 

Comunicação Pública

Aprimorar relacionamento interpessoal
Administração 

Pública

Relações de 

Trabalho no 

Setor Público

Comunicação (transversal) Sim Serviços gerais (logística) Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aprofundar conhecimento dos servidores 

do Sistema SIADS na área de Almoxarifado

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



Aprofundar conhecimento dos servidores 

do Sistema SIADS na área de Almoxarifado

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Ampliação de conhecimento e melhoria na 

qualidade técnica das análises dos 

processos de prestação de contas de 

convênios e instrumentos congêneres 

firmados no âmbito da SPPE, para a 

execução de políticas públicas de emprego

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Ampliação de conhecimento e melhoria na 

qualidade técnica das análises dos 

processos de prestação de contas de 

convênios e instrumentos congêneres 

firmados no âmbito da SPPE, para a 

execução de políticas públicas de emprego

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Prestação de Contas 

de Termo de 

Execução 

Descentralizada

Aprofundar conhecimento dos servidores 

do Sistema SIADS na área de Almoxarifado

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aprofundar conhecimento dos servidores 

do Sistema SIADS na área de Almoxarifado

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aprofundar conhecimento dos servidores 

do Sistema SIADS na área de Almoxarifado

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aprofundar conhecimento dos servidores 

do Sistema SIADS na área de Almoxarifado

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aprofundar conhecimento dos servidores 

do Sistema SIADS na área de Almoxarifado

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Oferecer aos gestores e ao corpo técnico 

da assessoria da Coordenação-Geral de 

Prestação de Contas, conhecimentos que 

lhes possibilitem melhores condições de 

responder, de maneira técnica, clara e 

objetiva, a diligências e notificações dos 

órgãos de controle interno e externo.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Necessidade de desenvolvimento na 

tematica Politicas 

Digitais/Telecomunicacoes/Audiovisual/Intel

igencia Artificial

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aprofundar conhecimento dos servidores 

do Sistema SIADS na área de Almoxarifado

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aprofundar conhecimento dos servidores 

do Sistema SIASG

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não Comunicação Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aprofundar conhecimento dos servidores 

do Sistema SIADS na área de Transporte

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



Necessidade de desenvolvimento na 

tematica Politicas 

Digitais/Telecomunicacoes/Audiovisual/Intel

igencia Artificial

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Curso em Politicas 

Digitais/Telecomunica

coes/Audiovisual/Inteli

gencia Artificial

Necessidade de desenvolvimento na 

tematica Politicas 

Digitais/Telecomunicacoes/Audiovisual/Intel

igencia Artificial

Ciência da 

Computação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Transmitir o conhecimento para novos 

servidores, e padronizar o conhecimento 

para para servidores experientes, em 

benefício do desempenho da equipe e do 

órgão.

Economia -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Introdução às Teorias 

Econômicas

Análise de Impacto Regulatório
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - certificado

Publicação científica de análises 

regulatórias
Economia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Híbrido Sustainability

Aprender as funcionalidades do SEI!USAR.
Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Híbrido -

Aprender boas práticas de redação, regras 

básicas de gramática, tipologia e 

planejamento textual, de acordo com os 

conceitos de redação oficial contidos no 

Manual de Redação Oficial da Presidência 

da República.

Comunicação - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Presencial
Redação Oficial: 

Tópicos Essenciais.

Aprender sobre o Teletrabalho, ferramentas 

disponíveis e como manter a qualidade do 

trabalho mesmo com distanciamento 

presencial.

Administração 

Pública
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Distância

Teletrabalho e 

Educação a 

Distância.

Aprender sobre a Gestão de Equipes em 

trabalho remoto.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Híbrido
Gestão de Equipes 

em Trabalho Remoto.

Aprender a usar o Portal Gov.Br no que diz 

respeito a inserção de dados, publicação 

de conteúdos e conhecimento quanto à 

migração de sites governamentais.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Distância Portal Gov.Br

Adquirir conhecimento de normas e 

procedimentos,referente ao sistema 

TaxiGov

Administração 

Pública
Liderança

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aprender sobre a necessidade de 

Desenvolvimento contínuo e como buscar 

o aperfeiçoamento da melhor forma 

possível.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Distância

Mentalidade do 

Desenvolvimento 

Contínuo.



Aprender sobre competências profissionais, 

emocionais e tecnológicas para tempos de 

mudança.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Distância

Competências 

profissionais, 

emocionais e 

tecnológicas para 

tempos de mudança.

Aprender sobre Fundamentos da Gestão 

de Tecnologia da Informação, principais 

tendências.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Híbrido
Fundamentos da 

Gestão de TI.

Aprender recursos e métodos que podem 

auxiliar na tarefa de administrar melhor o 

tempo.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Híbrido
Administração do 

Tempo.

Desenvolvimento na Área de Análise  

Economico-financeira
Economia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Distância
Análise de Balanço 

Patrimonial e DRE,

Adquirir conhecimento de normas e 

procedimentos,referente ao sistema 

TaxiGov

Administração 

Pública
Liderança

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Adquirir conhecimentos das normas 

referentes ao Programa de Gestão

Administração 

Pública
Liderança

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Adquirir conhecimento na processo de 

Gestão de riscos

Administração 

Pública
Liderança

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Adquirir conhecimento na processo de 

Gestão de riscos

Administração 

Pública
Liderança

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Necessidade de atualização acerca do 

estado da arte da Governança, 

notadamente as tendências recentes 

baseadas na abordagem ESG 

(Enviromental, Social and Governance), 

com vistas a prospectar a aplicação de tal 

modelagem no âmbito do serviço público e 

produzir ganhos institucionais para o ME, 

em term

Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Visão de futuro 

(liderança/estratégia)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

- -

Necessidade de atualização acerca do 

estado da arte da Governança, 

notadamente em relação às diferentes 

modelagens de instâncias colegiadas de 

governança organizacional, com vistas a 

prospectar a aplicação de boas práticas e 

novos marcos referenciais no âmbito do 

serviço público e produzir ganhos in

Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Visão de futuro 

(liderança/estratégia)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional

Experiência 

Prática

Experiência 

Prática/Estágio
Presencial

Estágio em serviço 

governamental ou 

acadêmico

Necessidade de atualização acerca do 

estado da arte da Governança, 

notadamente em relação às diferentes 

modelagens de instâncias colegiadas de 

governança organizacional, com vistas a 

prospectar a aplicação de boas práticas e 

novos marcos referenciais no âmbito do 

serviço público e produzir ganhos in

Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Visão de futuro 

(liderança/estratégia)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento Evento/Congresso Distância

Congresso na área de 

Gestão Pública ou 

Governança



Amplicar o conhecimento dos servidores na 

temática, tendo em vista a melhoria no 

processo de contratação dos serviços e 

produtos que são utilizados no contexto do 

macroprocesso de planejamento 

estratégico integrado do ME, conduzido 

pela CGPE

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Elaboração de 

Termos de Referência 

para Contratação de 

Bens e Serviços

Amplicar e atualizar os conhecimentos dos 

servidores na temática, tendo em vista a 

melhoria no processo de contratação dos 

serviços e produtos que são utilizados no 

contexto do macroprocesso de 

planejamento estratégico integrado do ME, 

conduzido pela CGPE

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Os Impactos da Nova 

Instrução Normativa 

nº 05/2017 nas 

Licitações e Contratos 

de Serviços Públicos

Amplicar e atualizar os conhecimentos dos 

servidores na temática, tendo em vista a 

melhoria no processo de contratação dos 

serviços e produtos que são utilizados no 

contexto do macroprocesso de 

planejamento estratégico integrado do ME, 

conduzido pela CGPE

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão de Riscos nas 

Contratações 

Públicas

Amplicar e atualizar os conhecimentos dos 

servidores na temática, tendo em vista a 

melhoria no processo de contratação dos 

serviços e produtos que são utilizados no 

contexto do macroprocesso de 

planejamento estratégico integrado do ME, 

conduzido pela CGPE

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

O preenchimento 

passo a passo da 

planilha de custos da 

IN 05/2017 (Alterada 

pela IN 07/2018) - 2° 

edição

Amplicar e atualizar os conhecimentos dos 

servidores na temática, tendo em vista a 

melhoria no processo de contratação dos 

serviços e produtos que são utilizados no 

contexto do macroprocesso de 

planejamento estratégico integrado do ME, 

conduzido pela CGPE

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

O preenchimento 

passo a passo da 

planilha de custos da 

IN 05/2017 (Alterada 

pela IN 07/2018) - 2° 

edição

Amplicar e atualizar os conhecimentos dos 

servidores na temática, tendo em vista a 

melhoria no processo de contratação dos 

serviços e produtos que são utilizados no 

contexto do macroprocesso de 

planejamento estratégico integrado do ME, 

conduzido pela CGPE

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

O preenchimento 

passo a passo da 

planilha de custos da 

IN 05/2017 (Alterada 

pela IN 07/2018) - 2° 

edição



Amplicar e atualizar os conhecimentos dos 

servidores na temática, tendo em vista a 

melhoria no processo de contratação dos 

serviços e produtos que são utilizados no 

contexto do macroprocesso de 

planejamento estratégico integrado do ME, 

conduzido pela CGPE

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

A elaboração do 

Termo de Referência 

para Contratação de 

Serviços, conforme as 

diretrizes da IN 

05/2017, do Decreto 

9507/2018 e da 

Portaria MP 443/2018

Adquirir conhecimentos de macros na 

ferramenta excel de forma a melhorar as 

entregas dos processos da Coordenação-

Geral que possam ser otimizados utilizando-

se dessa ferramenta: aprimoaramento dos 

processos de planejamento estratégico 

integrado do ME e elaboração de atos da 

estrutura regimental, etc

Ciência da 

Informação

Tecnologia da 

Informação.

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso de Excel 

Avançado Aplicado 

ao Setor Público

Ampliar conhecimentos com novas 

técnicas para análise de indicadores de 

desempenho tendo em vista o 

aprimoramento da gestão por resultados do 

ME

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Visão de futuro 

(liderança/estratégia)
Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Indicadores de 

Desempenho 

Organizacional - 

Análise para tomada 

de decisão

A partir do aprendizado gerado pela 

abordagem desse curso será 

possível,propor um modelo de Mudança 

Organizacional apoiado em processos de 

negócio que poderá ser adaptado a 

quaisquer condições culturais e 

operacionais vigentes na Organização e 

apontar caminhos para a evolução da 

Organização no futur

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Análise e Modelagem 

Organizacional

Adquirir novas técnicas sobre mediação de 

conflitos para serem utilizadas nas reuniões 

dos Ciclos de Planejamento Estratégico 

Integrado do ME

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Administração de 

Conflitos nas 

Organizações

Adquirir ferramentas e conhecimentos 

necessários para a gestão da inovação, 

desenvolvimento de competências 

inerentes aos processos de planejamento 

estratégico integrado e de elaboração da 

estrutura organizacional

Administração 

Pública
Inovação

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Inovação 

Organizacional 

Disruptiva

Ampliar conhecimentos com novas 

técnicas para elaboração e avaliação de 

indicadores de desempenho tendo em vista 

o aprimoramento da gestão por resultados 

no ME

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Visão de futuro 

(liderança/estratégia)
Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Elaboração e 

Avaliação de 

Indicadores de 

Desempenho na 

Administração Pública



Formar Analistas de Negócio - Capacitar os 

servidores em uma função de alto nível, 

tornando-os habilitados a exercer 

com,responsabilidade e qualidade a 

atividade de um Analista de Negócio, com 

capacidade de diagnosticar e compreender 

os problemas da organização, criar e 

utilizar métodos para a desco

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Visão Sistêmica (transversal) Sim Planejamento e orçamento Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Formação de 

Analistas de Negócio

Ampliar e atualizar os conhecimentos dos 

servidores na temática, tendo em vista a 

melhoria na coordenação e execução do 

processo de elaboração de atos referentes 

a estrutura regimental do ME

Direito Direito Público Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Elaboração de Atos 

Normativos voltados 

para Estrutura 

Regimental e 

Regimentos Internos

Formar Analistas de Negócio - Capacitar os 

servidores em uma função de alto nível, 

tornando-os habilitados a exercer 

com,responsabilidade e qualidade a 

atividade de um Analista de Negócio, com 

capacidade de diagnosticar e compreender 

os problemas da organização, criar e 

utilizar métodos para a desco

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Visão Sistêmica (transversal) Sim Planejamento e orçamento Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Formação de 

Analistas de Negócio

Ampliar e atualizar os conhecimentos dos 

servidores na temática, tendo em vista a 

melhoria na coordenação e execução do 

processo de elaboração de atos referentes 

a estrutura regimental do ME

Direito Direito Público Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Elaboração de Atos 

Normativos voltados 

para Estrutura 

Regimental e 

Regimentos Internos

Adquirir conhecimentos de macros na 

ferramenta excel de forma a melhorar as 

entregas dos processos da Coordenação-

Geral que possam ser otimizados utilizando-

se dessa ferramenta: aprimoramento dos 

processos de planejamento estratégico 

integrado do ME e elaboração de atos da 

estrutura regimental, etc

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso de Excel 

Avançado Aplicado 

ao Setor Público

Capacitação em planejamento de 

contratações através de licitação

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Planejamento de 

contratação sem 

dedicação exclusiva 

de mão de obra

Línguas estrangeiras Letras

Línguas 

Estrangeiras 

Modernas

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Cursos voltados para 

a aquisição de língua 

estrangeira e 

certificações 

internacionais

Treinamento visando à atualização 

permanente dos procedimentos e da 

legislação relativa à avaliação de 

desempenho institucional

Administração 

Pública

Avaliação de 

Desempenho 

(Setor Público)

Outras não especificadas Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



SGP/SEDGG/ME
Administração 

Pública

Contrato de 

Gestão

Orientação por valores éticos 

(transversal), Resolução de 

problemas com base em 

dados (transversal)

Sim
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

SGP/SEDGG/ME
Administração 

Pública
Inovação

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Não
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

SGP/SEDGG/ME
Administração 

Pública
Inovação

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Não
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Treinamento visando à compreensão do 

processo de construção e mensuração de 

indicadores de desempenho institucional

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Treinamento para monitoramento e 

avaliação de programas do governo federal

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Conhecer e aplicar ferramentas de 

transformação digital, com melhoria na 

qualidade do serviço prestado, maior 

segurança de dados e controle de 

informações

Administração 

Pública

Governo e 

Transformação 

Digital

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Dominar os marcos teóricos e instrumentos 

necessários ao bom desempenho das 

atividades, com,visão abrangente, 

integrada e prospectiva do orçamento e 

das finanças públicas

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Desenvolvimento na Área de Análise  

Economico-financeira
Economia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Análise Econômico-

Financeira de 

Projetos

Desenvolvimento na Área de Análise  

Economico-financeira
Economia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Análise e 

interpretação de 

indicadores 

econômicos e 

financeiros

Adquirir conhecimentos e desenvolver 

habilidades de gestão para direcionar e 

motivar equipes, aumentando a 

produtividade e a qualidade dos serviços 

prestados

Administração 

Pública
Liderança

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Desenvolvimento na Área de Análise  

Economico-financeira
Economia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Presencial

Análise e 

interpretação de 

dados contábeis



Aperfeiçoar competência comportamental, 

gerencial ou liderança com foco em 

Inteligência Emocional

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

SGP/SEDGG/ME
Administração 

Pública
Inovação

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Não
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares

Distância, Híbrido, 

Presencial
-

Aperfeiçoar,competência 

comportamental,com foco em 

comunicação, relacionamento interpessoal 

e feedback

Administração 

Pública
- Comunicação (transversal) Sim Comunicação Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Adquirir conhecimentos e desenvolver 

competências profissionais e individuais

Administração 

Pública
-

Trabalho em equipe 

(transversal)
Sim Comunicação Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Desenvolvimento na Área de Análise  

Economico-financeira
Economia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Híbrido Valuation

Desenvolvimento na Área de Análise  

Economico-financeira
Economia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Híbrido Macroeconomia

Aperfeiçoamento profissional
Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Sim Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aplicar os recursos públicos, mediante o 

correto entendimento das súmulas, 

decisões, acórdãos e da responsabilidade 

do gestor perante o TCU, assegurando 

maior eficiência, eficácia e efetividade à 

atuação da Administração Pública, nas 

compras diretas (dispensa e 

inexigibilidade).

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Trabalho em equipe 

(transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância Contratações Diretas

Aplicar as técnicas de Planejamento 

orçamentário e finanças de acordo com as 

normas vigentes visando a eficiência no 

atendimento às necessidades da Unidade e 

Unidades clientes da UPAG

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças

Trabalho em equipe 

(transversal)
Sim Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Desenvolvimento na Área de Análise  

Economico-financeira
Economia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Distância Estatística

Habilitar servidores na utilização de editor 

de texto e planilha eletrônica para o 

desenvolvimento de atividades

Ciência da 

Informação

Tecnologia da 

Informação.

Trabalho em equipe 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial -

Aplicar técnicas de gestão e liderança 

corporativa com base na Gestão de 

Processos e Gestão Estratégica com foco 

no Planejamento Estratégico da Unidade 

para o gerenciamento do desempenho 

individual e institucional

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Trabalho em equipe 

(transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -



Desenvolver habilidades para gestão e 

fiscalização de contratos administrativos

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Trabalho em equipe 

(transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Desenvolvimento na Área de Análise  

Economico-financeira
Economia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Presencial
Finanças 

Corporativas

SGP/SEDGG/ME
Administração 

Pública

Ética no Setor 

Público

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia), Outras 

não especificadas, Trabalho 

em equipe (transversal)

Sim Gestão de pessoas Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância -

Melhoria em compras públicas
Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Melhoria das atividades e processos
Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Sim Contabilidade Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância Tesouro Gerencial

Melhoria das atividades e processos
Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Gestão Orçametária e 

Financeira

Capacitação em Pagamento de bens e 

serviços

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Sim Contabilidade Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Reteções na Fonte de 

Tributos e 

Contribuições sociais 

na Contratação de 

bens e serviços 

na,administacao 

pública 

(IRRF/PIS/COFINS/C

SLL/INSS/ISS/ICMS-

DF)

Melhoria das atividades e processos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Suprimento de 

Fundos

Desenvolvimento de competências 

gerenciais

Administração 

Pública
Liderança Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Desenvolvendo Times 

de Alta Performance

Melhoria das atividades e processos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Sistema Eletrônico de 

Informações 0 SEISR

Capacitação em SIAPE
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

"Extrator de Dados e 

Data Warehouse – 

Informações 

gerenciais e relatórios 

do Sistema Integrado 

de Administração de 

Recursos Humanos - 

SIAPE."

Reforma da Previdência - EC 103/2019
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

"Reforma da 

Previdência: 

Previdência, Cálculo 

de Aposentadorias e 

Pensões dos 

Servidores Públicos - 

EC 103/2019"



Atualização em averbação de tempo de 

serviço

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

"Averbação de Tempo 

de Serviço e de 

Contribuição na 

Administração 

Pública"

Aperfeiçoar as competências dos 

servidores para a condução de processos 

de análise e proposição de alternativas de 

solução de Tecnologia da Informação por 

meio dos métodos ágeis

Administração

Administração 

de Setores 

Específicos

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Formação Executiva 

em Práticas Ágeis

Aperfeiçoar os métodos para mapeamento 

e aprimoramento de processos / serviços a 

serem transformados digitalmente

Administração

Administração 

de Setores 

Específicos

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Transformando 

Serviços com Design 

Thinking

Aprimorar as competências da equipe em 

gerenciamento de projetos
Administração

Administração 

de Setores 

Específicos

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Transformando Ideias 

em Projetos

Aprimorar as competências da equipe em 

gerenciamento de projetos
Administração

Administração 

de Setores 

Específicos

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Priorizando e 

Selecionando 

Projetos

Atuação estratégica na Área de Gestão de 

Risco

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Híbrido
DEGOV,  CGPRE, 

DEPEC

Aprimorar as competências da equipe em 

gerenciamento de projetos
Administração

Administração 

de Setores 

Específicos

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Pensamento Ágil em 

Projetos

Atuação estratégica no desenvolvimento de 

Projetos

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Presencial
Planejamento 

Estratégico

A análise de valor é uma das principais 

ativiades da CGQEN. Nesse sentido, torna-

se fundamental aprimorar continuamente 

as competências dos servidores em gestão 

por resultados e, mais especificamente, 

elaboração de Indicadores de 

desempenho.

Administração

Administração 

de Setores 

Específicos

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Elaboração de 

Indicadores de 

Desempenho 

Institucional

SGP/SEDGG/ME
Ciência da 

Informação

Tecnologia da 

Informação.

Mentalidade Digital 

(transversal), Resolução de 

problemas com base em 

dados (transversal)

Sim
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

VBA (Visual Basic for 

Applications)

Aperfeiçar as competências dos servidores 

no que diz respeito a novas tecnologias e 

criatividade na Adm Pública

Administração

Administração 

de Setores 

Específicos

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Criatividade e Novas 

Tecnologias no 

Serviço Público

Governança Corporativa
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Híbrido

Noções de 

Governança 

Corporativa



Compreender e aplicar metodologias de 

gestão por resultados para viabilizar a 

aplicação eficiente dos recursos, reduzir 

custos e garantir a quialidade dos serviços

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Gestão por resultados

Compreender e aplicar metodologias de 

gestão por resultados para viabilizar a 

aplicação eficiente dos recursos, reduzir 

custos e garantir a quialidade dos serviços

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

gestão da 

capacidade, 

indicadores de 

performance – apoio 

à gestão

Atuação estratégica no desenvolvimento de 

Projetos

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Híbrido Legislação Societária

Compreender e aplicar metodologias de 

gestão por resultados para viabilizar a 

aplicação eficiente dos recursos, reduzir 

custos e garantir a quialidade dos serviços

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

A importância dos 

indicadores de 

desempenho para a 

governança e gestão 

por resultados,

Compreender e aplicar metodologias de 

gestão por resultados para viabilizar a 

aplicação eficiente dos recursos, reduzir 

custos e garantir a quialidade dos serviços

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gerenciamento de 

processos, 

indicadores e 

resultados

Atuação estratégica no desenvolvimento de 

Projetos

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Mestrado em 

Governança e 

Desenvolvimento/  

Avaliação e 

Monitoramento de 

Políticas Públicas

gerenciamento de TI, governança de 

tecnologia da informação.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gerenciamento de TI, 

Governança de 

tecnologia da 

informação.

Atuação estratégica no desenvolvimento de 

Projetos

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Distância DEGOV, CGPRE

Cobit 5
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido cobit 5

Desenvolvimento TI
Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - Photoshop

Análise de processos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Análise de processos



Modelagem de processos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Modelagem de 

processos

Direito Societário Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Presencial
Direito Societário: 

Sociedade Anônima

Gestão de riscos em processos de trabalho
Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão de riscos em 

processos de trabalho

Gestão de riscos como um processo 

contínuo para a geração de valor

Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão de riscos 

como um processo 

contínuo para a 

geração de valor

Controles na Administração Pública
Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Controles na 

Administração Pública

Auditoria de Tecnologia da Informação
Administração 

Pública
Auditoria Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Auditoria de 

Tecnologia da 

Informação

Planejamento de ti
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Planejamento de ti

Elaboração de planos anuais de 

contratações publicas.

Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Elaboração de planos 

anuais de 

contratações 

publicas.

Endividamento e  ESG
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Endividamento e  

ESG

Gestão de projetos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Introdução a gestão 

de projetos

Gestão de projetos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Gestão de projetos

Remuneração
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Estratégias de 

Remuneração

gestão orçamentária e financeira
Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão orçamentária 

e financeira



acompanhamento e execução 

orçamentária.

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Acompanhamento e 

execução 

orçamentária

gestão de soluções de TI
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

gestão de soluções 

de TI

Motivação Organizacional
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Visualização de Dados (Qlik, Power BI)
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Visualização de 

Dados (Qlik, Power 

BI)

Aplicação das normas e boas práticas 

relacionadas a planejamento e gestão de 

contratos de ti

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

planejamento de 

contratos de ti

Desenvolvimento na Área Trabalhista Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Híbrido

Legislação 

Trabalhista: CLT, 

jornada de trabalho, 

remuneração, salário, 

etc.

Aplicação das normas e boas práticas 

relacionadas a planejamento e gestão de 

contratos de ti

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

IN 01/2019 de 04 de 

abril de 2019 e 

atualizações

Desenvolvimento na Área Trabalhista Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Noções de 

Negociação Coletiva 

e Direito Sindical

Aplicação das normas e boas práticas 

relacionadas a planejamento e gestão de 

contratos de ti

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Contratação de 

Serviços de TI

Aplicação das normas e boas práticas 

relacionadas a planejamento e gestão de 

contratos de ti

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão e fiscalização 

de contratos 

administrativos

Desenvolvimento Área Trabalhista Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Distância
Noções de Avaliação 

de Desempenho

Aplicação das normas e boas práticas 

relacionadas a planejamento e gestão de 

contratos de ti

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Seleção de 

fornecedores de ti

Liderança
Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas
Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso de gestão da 

liderança



Obter conhecimento avançado em Análise 

de Ponto de Função para apoiar a gestão 

e/ou fiscalização de contratos de fábricas 

de métricas de software.

Ciência da 

Informação

Tecnologia da 

Informação.
Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Preparação para o 

Exame de 

Certificação CFPS do 

IFPUG

Aplicar tecnologias e práticas de gerência 

de projetos visando promover a melhoria 

da qualidade da construção dos sistemas 

de software."

Ciência da 

Informação

Tecnologia da 

Informação.
Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar cada fase de desenvolvimento de 

um software para garantir que os 

resultados esperados sejam cumpridos no 

desenvolvimento de software, desenvolver 

padrões de qualidade e identificar 

potenciais problemas para o usuário.

Ciência da 

Informação

Tecnologia da 

Informação.
Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Qualidade de 

Software

Dominar os conhecimentos teóricos sobre 

o framework Scrum para aplicação no 

gerenciamento de projetos de software 

utilizando metodologias ágeis, de forma a 

proporcionar maior produtividade e 

eficiência às entregas das equipes de 

desenvolvimento.

Ciência da 

Informação

Tecnologia da 

Informação.
Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Preparação para o 

Exame de 

Certificação Certified 

ScrumMaster® 

(CSM),da Scrum 

Alliance.

Utilizar os resultados da medição SNAP, 

isolados ou em conjunto com as medições 

em Pontos de Função, para resolver 

problemas de medição, estimativas e 

contratos.

Ciência da 

Informação

Tecnologia da 

Informação.
Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

CAPACITAÇÃO EM 

MEDIÇÃO NÃO 

FUNCIONAL DE 

SOFTWARE - SNAP

Identificar soluções ao se confrontar com o 

limite das estimativas diretas de baixo para 

cima. Com isso, lidará melhor com a 

incerteza, como determiná-la 

quantitativamente e como comunicá-la de 

maneira a permitir o estabelecimento de 

metas mais assertivas.

Ciência da 

Informação

Tecnologia da 

Informação.
Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Curso Estimativas de 

Software: Reduzindo 

as incertezas de 

esforço, prazo e custo

Desenvolvimento Análise de Dados
Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Distância

Pesquisa salarial, 

Tabulação, Quartis, 

Média e Mediana

Ser capaz de organizar o roadmap do 

produto em direção aos objetivos da área 

requisitante. A partir das features do 

roadmap, criar a versão inicial do backlog 

do produto e por fim saber priorizar os itens 

de backlog para a próxima sprints.

Ciência da 

Informação

Tecnologia da 

Informação.
Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Engenharia de 

Requisitos de 

Software

Desenvolvimento Análise de Dados
Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Metodologia de 

Dimensionamento de 

Pessoal



Obter conhecimento para saber medir (e 

também estimar) o tamanho funcional de 

software, usando o processo de Análise de 

Pontos de Função definido pelo Grupo 

Internacional de Usuários de Pontos de 

Função – IFPUG

Ciência da 

Informação

Tecnologia da 

Informação.
Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Análise de Ponto de 

Função (APF) - 

Capacitação

Capacitar e desenvolver habilidades na 

liderança da implantação e evolução das 

práticas e disciplinas DevOps. Ser capaz 

de estruturar planos evolutivos de melhoria, 

visando os pilares dos fundamentos do 

DevOps: Colaboração, Afinidade, 

Ferramentas e Dimensionamento.

Ciência da 

Informação

Tecnologia da 

Informação.
Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Treinamento EXIN 

DevOps Master

Desenvolvimento Área Trabalhista Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Híbrido

Gestão Estratégica de 

Pessoas e Planos de 

Carreira

ITIL V4,- Fundamentos de Gerenciamento 

de Serviços de TIC. Melhoria na navegação 

de novas tecnologias e serviços digitais. 

Oferece uma fundamentação flexível para 

integrar vários estruturas e abordagens em 

seus modelos operacionais de 

gerenciamento de serviços.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

ITIL,V4 - 

Fundamentos de 

Gerenciamento de 

Serviços de TIC

Desenvolvimento Área Trabalhista
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

COBIT 5 - Melhoria na governança de TI.
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido COBIT 5

Gestão e Fiscalização de Contratos 

Administrativos - Melhoria na Gestão dos 

Contratos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento - Híbrido

Gestão e Fiscalização 

de Contratos 

Administrativos

Desenvolvimento Área Trabalhista Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Híbrido

Noções de Política 

Salarial e de 

Benefícios

Planejamento de Contratações Públicas - 

Planejar e especificar serviços continuados 

ou não, assim como, identificar os riscos 

envolvidos nessas contratações.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Planejamento de 

Contratações 

Públicas - 

Contratações de 

Serviços Conforme a 

IN 05/2017: 

planejamento, 

estudos preliminares, 

termo de referência e 

gestão de riscos



Gestão de Riscos nas Contratações 

Públicas - Avaliação mais eficaz dos riscos 

da contratação e da gestão do 

contrato,,identificando-os e tratando-os.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Governança de TI

Excel básico / Intermediário / Avançado - 

Melhorar a operacionalização de planilhas 

e relatórios de contratos.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Excel básico / 

intermediário / 

avancado

Desenvolvimento Área Trabalhista Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Presencial
Direito Aplicado à 

Saúde Suplementar

Gestão de riscos de segurança da 

informação - ABNT NBR ISO/IEC

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância Governança de TI

Formação de gestores
Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas
Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância Gestão de Pessoas

Atuação estratégica no desenvolvimento de 

Projetos

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Híbrido

MBA Pessoas, 

Inovação e 

Resultados

Aplicar o conhecimento das técnicas para 

utilização adequada do sistema,  visando 

melhoria no desempenho das atividades .

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Híbrido
SEATI/SINPE/APOIO/

DIGEP

Aplicar o conhecimento das técnicas para 

utilização adequada do sistema,  visando 

melhoria no desempenho das atividades .

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Presencial E-Siape

Adquirir conhecimentos específicos e 

desenvolver habilidades para execução de 

novas atividades na área .

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Distância

Noções de Folha de 

Pagamento (SIAPE 

FOLHA)

Aplicar os conhecimentos  sobre os 

assuntos referentes  a averbação e tempo 

de contribuição para aposentadoria com  

efetivação e eficácia.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Distância

Certidão de Tempo 

de Contribuição e 

Averbação

Adquirir conhecimento sobre conceitos e 

diretrizes relativas ao Assentamento 

Funcional Digital e o fluxo operacional de 

manutenção do Sistema, conceitos, 

normativos legais, tratamento documental, 

objetivando eficiência e eficácia dos 

servidores das Unidades de Recursos 

Humanos.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Distância Sistema AFD



Adquirir competências sobre práticas 

modernas, com  o propósito de pensar 

estrategicamente em qualidade de vida no 

trabalho, provendo um ambiente de bem 

estar e satisfação, que agregue valor à 

organização e possibilite a entrega de 

produtos e serviços de excelente 

qualidade, incentivando a manifesta

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Presencial
Qualidade de Vida no 

Trabalho

Aprimorar os procedimentos relacionados 

às suas atividades no trabalho, a partir de 

discussões e conteúdos sobre as práticas 

na execução orçamentária e financeira.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Híbrido

Prática na Execução 

Orçamentária e 

Financeira

Adquirir competências técnico e 

operacionais para o processamento e 

gerenciamento adequado do sistema de 

controle e execução financeira, de forma a 

assegurar o correto lançamento e melhores 

decisões sobre a gestão dos recursos 

públicos.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Distância Tesouro gerencial

"Reconhecer a importância e a relação da 

gestão de processos com a política pública 

de gestão do Governo Federal, 

identificando as vantagens e desafios da 

implantação da gestão por processos

"

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Distância
Análise e Melhoria de 

Processos

Identificar dos aspectos relevantes para a 

implementação do planejamento 

estratégico

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Gestão da Estratégia 

com BSC

Especializar servidores,em gestão de 

tecnologia da informação

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

- -

Aperfeiçoar as competências dos 

servidores para a condução de processos 

de análise e proposição de alternativas de 

solução de Tecnologia da Informação por 

meio dos métodos ágeis

Administração

Administração 

de Setores 

Específicos

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Formação Executiva 

em Práticas Ágeis

Adquirir competências técinico e 

operacionais para aplicar as noções de 

gestão de riscos no contexto do setor 

público.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Híbrido
Superintendência - 

Gabinete

Aperfeiçoar os métodos para mapeamento 

e aprimoramento de processos / serviços a 

serem transformados digitalmente

Administração

Administração 

de Setores 

Específicos

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Transformando 

Serviços com Design 

Thinking

Aprimorar as competências da equipe em 

gerenciamento de projetos
Administração

Administração 

de Setores 

Específicos

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Transformando Ideias 

em Projetos



Adquirir conhecimentos para dominar as 

funcionalidades do pacote Office.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Presencial -

Aprimorar as competências da equipe em 

gerenciamento de projetos
Administração

Administração 

de Setores 

Específicos

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Priorizando e 

Selecionando 

Projetos

Desenvolver maior habilidade nas 

funcionalidades do SEI.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Distância -

Aprimorar as competências da equipe em 

gerenciamento de projetos
Administração

Administração 

de Setores 

Específicos

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

A análise de valor é uma das principais 

ativiades da CGQEN. Nesse sentido, torna-

se fundamental aprimorar continuamente 

as competências dos servidores em gestão 

por resultados e, mais especificamente, 

elaboração de Indicadores de 

desempenho.

Administração

Administração 

de Setores 

Específicos

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aperfeiçar as competências dos servidores 

no que diz respeito a novas tecnologias e 

criatividade na Adm Pública

Administração

Administração 

de Setores 

Específicos

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Inglês Linguística - Comunicação (transversal) Sim Comunicação Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Curso de inglês 

instrumental

Capacitação de servidores visando à 

melhoria na gestão de projetos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Gerenciamento de 

Projetos - MBA

Espanhol Linguística - Comunicação (transversal) Sim Comunicação Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Curso de Espanhol 

Instrumental

Curso de Business Intelligence
Ciência da 

Informação

Análise e 

Ciência de 

Dados

Outras não especificadas Sim Comunicação Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Curso de Business 

Intelligence

Capacitação de servidor quanto às novas 

diretrizes relativas ao uso eficiente das 

fontes de energia

Engenharia 

Civil
-

Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Presencial Eficiência Energética

Aftercare em investimentos estrangeiros Economia
Economia 

Internacional

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Aftercare Capacity 

Development

Promoção de Negócios Internacionais Economia
Economia 

Internacional

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Design Thinking
Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Visão de futuro 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -



Capacitação de servidores visando 

desenvolvimento de conhecimentos sobre 

a legislação da Administração Pública 

relativa à contratações e fiscalizações de 

obras de Engenharia

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Licitações Públicas 

para Obras e Serviços 

de Engenharia

Gestão de Equipes em trabalho remoto
Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Indicadores e monitoramento de políticas 

públicas

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Gestão de Projetos
Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Curso de gestão de processos - melhoria e 

inovação na gestão

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Capacitação de servidores para atualização 

de conteúdo relativo a orçamentos de 

obras

Engenharia 

Civil
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Curso Online de 

Orçamento de Obras

Forjar um ambiente de trabalho em que os 

interesses de equipes e indivíduos se 

harmonizem com os objetivos e resultados 

da organização, gerando oportunidades de 

aprendizado e desenvolvimento, bem como 

incentivos para reforçar o desempenho 

excepcional. Propor e introduzir ações para 

acelerar a melhor

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

- -

Forjar um ambiente de trabalho em que os 

interesses de equipes e indivíduos se 

harmonizem com os objetivos e resultados 

da organização, gerando oportunidades de 

aprendizado e desenvolvimento, bem como 

incentivos para reforçar o desempenho 

excepcional. Propor e introduzir ações para 

acelerar a melhor

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso Avançado de 

Atualização de 

Pregoeiros em 

Pregão Eletrônico, 

com prática no Portal 

de Compras 

Governamentais, de 

acordo com o Decreto 

Federal nº 

10.024/2019.

Capacitação de servidores quanto a 

legislações federais e estaduais em relação 

a segurança contra incêndio para fins de 

dimensionamento do sistema de proteção 

por hidrantes e mangotinhos contemplando 

vazão, pressão, elevação, ponto de 

equilíbrio e dimensionamento de bombas, 

bem como de aplicação de

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Especialização em 

Projeto de Combate à 

Incêndio 



Forjar um ambiente de trabalho em que os 

interesses de equipes e indivíduos se 

harmonizem com os objetivos e resultados 

da organização, gerando oportunidades de 

aprendizado e desenvolvimento, bem como 

incentivos para reforçar o desempenho 

excepcional. Propor e introduzir ações para 

acelerar a melhor

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso: Cálculo 

trabalhista e o 

SEFIP/eSocial 

Aplicados à 

Fiscalização de 

Contratos. Atualizado 

com a MP 905/2019 e 

Lei 13.932/2019.

Forjar um ambiente de trabalho em que os 

interesses de equipes e indivíduos se 

harmonizem com os objetivos e resultados 

da organização, gerando oportunidades de 

aprendizado e desenvolvimento, bem como 

incentivos para reforçar o desempenho 

excepcional. Propor e introduzir ações para 

acelerar a melhor

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso Prático de 

Elaboração de Projeto 

Básico e Termo de 

Referência de acordo 

com a Nova IN 40/20, 

IN 05/2017 - MPDG e 

o NOVO Decreto do 

Pregão Eletrônico n° 

10.024/19. Aprenda 

na prática como 

Elabora

Capacitação de profissionais com os 

conhecimentos pertinentes á função 

técnico-administrativa e operacional do 

responsável técnico pela Brigada de 

Incêndio que irá elaborar planos de 

intervenção e desenvolver  doutrina 

proativa de prevenção contra incêndio e 

pânico.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Assessor Técnico de 

Brigada de Incêndio

Forjar um ambiente de trabalho em que os 

interesses de equipes e indivíduos se 

harmonizem com os objetivos e resultados 

da organização, gerando oportunidades de 

aprendizado e desenvolvimento, bem como 

incentivos para reforçar o desempenho 

excepcional. Propor e introduzir ações para 

acelerar a melhor

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso: A Contratação 

de Serviços de 

Capacitação, 

Treinamento e 

Desenvolvimento pela 

Administração 

Pública. Quando e 

como utilizar a 

contratação direta e o 

processo licitatório.

Forjar um ambiente de trabalho em que os 

interesses de equipes e indivíduos se 

harmonizem com os objetivos e resultados 

da organização, gerando oportunidades de 

aprendizado e desenvolvimento, bem como 

incentivos para reforçar o desempenho 

excepcional. Propor e introduzir ações para 

acelerar a melhor

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso: Orçamento de 

Obras Públicas



Forjar um ambiente de trabalho em que os 

interesses de equipes e indivíduos se 

harmonizem com os objetivos e resultados 

da organização, gerando oportunidades de 

aprendizado e desenvolvimento, bem como 

incentivos para reforçar o desempenho 

excepcional. Propor e introduzir ações para 

acelerar a melhor

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso Prático de 

Pesquisa de Mercado, 

Estimativa de Preços 

e Negociação nas 

Contratações 

Públicas.

Capacitação de profissionais para 

formação de montador de sistemas 

fotovoltaicos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Híbrido

Montador de 

Sistemas 

Fotovoltaicos

Forjar um ambiente de trabalho em que os 

interesses de equipes e indivíduos se 

harmonizem com os objetivos e resultados 

da organização, gerando oportunidades de 

aprendizado e desenvolvimento, bem como 

incentivos para reforçar o desempenho 

excepcional. Propor e introduzir ações para 

acelerar a melhor

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso: 

Compreendendo os 

Instrumentos 

Contábeis para 

Habilitação 

Econômico-

Financeira de 

Licitantes – Enfoque 

na Lei nº 8.666/93 e 

seus 

Desdobramentos 

Normativos e 

Interpretativos 

(Jurisprudência do TC

Forjar um ambiente de trabalho em que os 

interesses de equipes e indivíduos se 

harmonizem com os objetivos e resultados 

da organização, gerando oportunidades de 

aprendizado e desenvolvimento, bem como 

incentivos para reforçar o desempenho 

excepcional. Propor e introduzir ações para 

acelerar a melhor

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso: Planejamento, 

Licitação e 

Elaboração de Editais 

para Contratação de 

Obras Públicas

Forjar um ambiente de trabalho em que os 

interesses de equipes e indivíduos se 

harmonizem com os objetivos e resultados 

da organização, gerando oportunidades de 

aprendizado e desenvolvimento, bem como 

incentivos para reforçar o desempenho 

excepcional. Propor e introduzir ações para 

acelerar a melhor

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso Completo de 

Licitações Públicas e 

Contratos 

Administrativos, 

Contratação Direta, 

Pregão e Sistema de 

Registro de Preços.



Forjar um ambiente de trabalho em que os 

interesses de equipes e indivíduos se 

harmonizem com os objetivos e resultados 

da organização, gerando oportunidades de 

aprendizado e desenvolvimento, bem como 

incentivos para reforçar o desempenho 

excepcional. Propor e introduzir ações para 

acelerar a melhor

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso: Como Elaborar 

e Analisar a Planilha 

de Custos e 

Formação de Preços 

nas Contratações de 

Serviços Comuns e 

Contínuos de Acordo 

com a IN 05/2017 

atualizada pela IN 

07/2018, MP 

905/2019 e Lei 13.93

Forjar um ambiente de trabalho em que os 

interesses de equipes e indivíduos se 

harmonizem com os objetivos e resultados 

da organização, gerando oportunidades de 

aprendizado e desenvolvimento, bem como 

incentivos para reforçar o desempenho 

excepcional. Propor e introduzir ações para 

acelerar a melhor

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso de Formação e 

Capacitação de 

Pregoeiro: Pregão 

Presencial & 

Eletrônico e Sistema 

de Registro de 

Preços, em 

Conformidade com as 

Alterações do Novo 

Decreto Federal nº 

10.024/2019.

Forjar um ambiente de trabalho em que os 

interesses de equipes e indivíduos se 

harmonizem com os objetivos e resultados 

da organização, gerando oportunidades de 

aprendizado e desenvolvimento, bem como 

incentivos para reforçar o desempenho 

excepcional. Propor e introduzir ações para 

acelerar a melhor

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso: Pregão week. 

Temas avançados em 

licitações

Forjar um ambiente de trabalho em que os 

interesses de equipes e indivíduos se 

harmonizem com os objetivos e resultados 

da organização, gerando oportunidades de 

aprendizado e desenvolvimento, bem como 

incentivos para reforçar o desempenho 

excepcional. Propor e introduzir ações para 

acelerar a melhor

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso: Congresso 

Brasileiro de 

Pregoeiros.

Capacitação em retenções federais para 

reforçar e atualizar os conhecimentos bem 

como capacitar novo servidor alocado no 

Setor de Execução Orçamentária e 

Financeira.

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Sim Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Retenções na Fonte 

de Tributos e 

Contribuições Sociais 

na Contratação de 

Bens e Serviços na 

Administração 

Pública.

Capacitação em retenção de ISS para 

reforçar e atualizar os conhecimentos bem 

como capacitar novo servidor alocado no 

Setor de Execução Orçamentária e 

Financeira.

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Sim Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Retenção de ISS na 

contratação de 

pessoas físicas e 

jurídicas



Capacitação em Suprimento de Fundos 

para reforçar e atualizar os conhecimentos 

bem como capacitar novo servidor alocado 

no Setor de Execução Orçamentária e 

Financeira

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Sim Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Suprimentos de 

Fundos e Cartão de 

Pagamento com 

Atualização do 

PCASP - Teoria e 

Prática Siafiweb

Capacitação em Suprimento de Fundos 

para reforçar e atualizar os conhecimentos 

bem como capacitar novo servidor alocado 

no Setor de Execução Orçamentária e 

Financeira

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Sim Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Suprimentos de 

Fundos e Cartão de 

Pagamento com 

Atualização do 

PCASP - Teoria e 

Prática Siafiweb

Capacitação em Tesouro Gerencial para 

proporcionar aos servidores a produção de 

relatórios com autonomia, possibilitando 

utilizarem essa ferramenta para o 

acompanhamento da execução 

orçamentária e financeira do Governo 

Federal

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Sim Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Tesouro Gerencial 

(Governo 

Federal)Elaboração 

de Relatórios 

Orçamentários, 

Financeiros, 

Contábeis e 

Patrimoniais, 

extraídos do SIAFI, 

além de Consultas 

otimizadas 

Documentos 

Contábeis

Capacitação em Excel para criar planilhas 

com maior eficiência visando a otimização 

da tomada de decisões e auxiliar no 

controle da execução orçamentária e 

financeira

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Sim Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso de Excel 

Avançado Aplicado 

ao Setor Público

Capacitação da equipe de atendimento ao 

público – Conduzir e organizar o 

atendimento aos servidores ativos, inativos 

e pensionistas com mecanismos 

acessíveis, linguagem inteligível e 

procedimentos ágeis voltados à satisfação 

do público-alvo Conhecer ferramentas de 

quantificar indicadores pré estabel

Administração 

Pública

Atendimento ao 

Público
Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Experiência 

Prática

Experiência 

Prática/Aprendizage

m em Serviço

- -

Capacitação de servidores para 

comunicação efetiva com público interno e 

externo

Administração 

Pública
- Comunicação (transversal) Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento Evento/Palestra Híbrido Comunicação efetiva

Reciclagem dos princípios éticos no serviço 

público

Administração 

Pública

Ética no Setor 

Público
Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento Evento/Palestra Híbrido
Ética/ Fiscalização da 

Moralidade Pública

Capacitação para chefes para gerenciar 

suas equipes

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento Evento/Palestra Híbrido Liderança



Conhecer as normas relativas à reforma 

Previdenciária atualizadas, com 

observância na formulação, instrução, 

concessão e cálculos,de aposentadoria e 

pensão

Administração 

Pública

Aposentadoria e 

Previdência
Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento Evento/Palestra Híbrido
Previdência – Nova 

Legislação

Capacitação em SIAPE e SIGEPE
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Sistema SIAPE

Capacitar e/ou aperfeiçoar servidores da 

área de Gestão de Pessoas em análise de 

processos e cálculos da folha de 

pagamento

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Folha de Pagamento

Legislação de Pessoal (atualização)
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Legislação de pessoal

Curso de Inglês para compreensão de 

leitura estrangeira ou tratar com agentes de 

outros paises para apresentação da 

metologia de custos do Ministério da 

Economia

Letras - Outras não especificadas Não Custos Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

CURSO DE LÍNGUA 

INGLESA

Participar de capacitações voltadas a 

treinamentos que permitam aquisição de 

conhecimento necessário ao 

aprimoramento da base metodológica de 

custos

Administração 

Pública
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim Custos Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

CONTROLES 

INSTITUCIONAL E 

SOCIAL DO GASTO 

PÚBLICO

Curso de Excel para melhor 

operacionalização de planilhas e relatórios 

de custos

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim Custos Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância EXCEL

Conhecer e aplicar ferramentas de 

transformação digital, com melhoria na 

qualidade do serviço prestado, maior 

segurança de dados e controle de 

informações

Administração 

Pública

Governo e 

Transformação 

Digital

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Dominar os marcos teóricos e instrumentos 

necessários ao bom desempenho das 

atividades, com,visão abrangente, 

integrada e prospectiva do orçamento e 

das finanças públicas

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Adquirir conhecimentos e desenvolver 

habilidades de gestão para direcionar e 

motivar equipes, aumentando a 

produtividade e a qualidade dos serviços 

prestados

Administração 

Pública
Liderança

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aperfeiçoar competência comportamental, 

gerencial ou liderança com foco em 

Inteligência Emocional

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aperfeiçoar,competência 

comportamental,com foco em 

comunicação, relacionamento interpessoal 

e feedback

Administração 

Pública
- Comunicação (transversal) Sim Comunicação Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



Adquirir conhecimentos e desenvolver 

competências profissionais e individuais

Administração 

Pública
-

Trabalho em equipe 

(transversal)
Sim Comunicação Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aperfeiçoamento profissional
Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Sim Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Operar o Siape
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Siape Cadastro

Operar o Siorg
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Estruturas 

Organizacionais do 

Poder Executivo 

Federal – SIORG

Elaborar planilhas de Excel
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Excel Descomplicado

Elaborar planilhas de Excel
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Mergulhando no Excel

Produzir textos informativos com linguagem 

simples e de fácil compreensão
Letras

Língua 

Portuguesa
Comunicação (transversal) Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Primeiros passos 

para o uso da 

Linguagem Simples

Produzir documentos oficiais conforme a 

Língua Portuguesa e às situações de uso
Letras

Língua 

Portuguesa
Comunicação (transversal) Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Redação Oficial: 

Tópicos Essenciais

Comunicar-se com empatia e melhorar o 

relacionamento interpessoal com a equipe 

no teletrabalho

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Comunicação não 

violenta – Base e 

aplicações na era do 

trabalho remoto*

Melhorar o relacionamento interpessoal 

no,ambiente de trabalho por meio de 

feedbacks

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Relações 

interpessoais e 

feedback

Orgarnizar o trabalho remoto individual e 

em equipe

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Noções Básicas de 

Trabalho Remoto

Desenvolver a política de trabalho remoto 

da unidade

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Mundo Conectado - 

Manual de 

Sobrevivência

Promover a gestão de equipes no trabalho 

remoto

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão de Equipes 

em Trabalho Remoto

Manter a qualidade do trabalho 

desenvolvido remotamente

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Teletrabalho e 

Educação a Distância

Conhecer o papel da gestão por 

competências no contexto público e como 

ela pode contribuir na identificação de 

lacunas e para o aperfeiçoamento de 

servidores

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão por 

Competências

Planejar ações de desenvolvimento de 

pessoas baseadas em competências, 

considerando as diretrizes do Plano 

Nacional de Desenvolvimento de Pessoas

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Planejamento de 

Ações de 

Capacitação com 

Base em 

Competências

Atuar de modo a contribuir com o alcance 

dos objetivos estratégicos institucionais

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Atuação Estratégica 

de Gestão de 

Pessoas

Conhecer a nova legislação brasileira de 

proteção de dados pessoais (Lei 13709/18)

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Introdução à Lei 

Brasileira de Proteção 

de Dados



Conhecer os processos e as medidas de 

segurança para tratar e proteger dados 

pessoais no setor público

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Proteção de Dados 

Pessoais no Setor 

Público

Conhecer as bases normativas, conceituais 

e operacionais que podem ser utilizadas na 

aplicação da Lei de Acesso à Informação 

(LAI)

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Transparência e controle social Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Acesso à Informação

Conhecer e executar estratégias para lidar 

com emoções pessoais e interpessoais

Administração 

Pública
Liderança Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Inteligência 

Emocional

Desenvolver as competências em língua 

estrangeira
Linguística - Comunicação (transversal) Sim Comunicação Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial Idiomas - Espanhol

Aprimoramento da comunicação em língua 

inglesa
Linguística - Comunicação (transversal) Sim Comunicação Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial Curso de Inglês

Aprimoramento da comunicação em língua 

inglesa
Linguística - Comunicação (transversal) Sim Comunicação Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial Curso de Inglês

Assertividade Profissional no Ambiente de 

Trabalho

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Assertividade 

Profissional no 

Ambiente de Trabalho

Identificar os diferentes perfis 

comportamentais, desenvolver talentos 

através das soft skills (habilidades 

interpessoais de cada ser humano) e 

participar dos processos de recrutamento e 

seleção dos RHs

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Analista 

Comportamental 

Profissional

Desenvolver competência na escolha de 

perfis profissionais

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Recrutamento e 

Seleção de Pessoas

Entender como transformar idéias em 

projeto

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Transformando idéias 

em projeto

Conhecer a Gestão do conhecimento setor 

público

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão do 

conhecimento setor 

público

Conhecer Aprendizagem organizacional,e 

trilha de aprendizagem

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Aprendizagem 

organizacional,e trilha 

de aprendizagem

Conhecer as medidas de Segurança da 

informação

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Segurança da 

informação

Esforço de aprendizagem Comunicação - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Esforço de aprendizagem Economia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Esforço de aprendizagem
Ciência 

Política
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Esforço de aprendizagem
Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



Entender sobre normas e processos 

relativos aos direitos de propriedade 

industrial

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Capacitação em 

Propriedade 

Intelectual ou 

Industrial

Criar e analisar indicadores de 

desempenho e sistemas de medição de 

desempenho

Administração - Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Capacitação em 

indicadores de 

desempenho

Entender e executar rotinas de gestão 

utilizando métodos ágeis de 

desenvolvimento

Administração - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância Treinamento Kanban

Executar projetos de automatização de 

tarefas básicas e rotineiras, como buscas e 

consolidação de bases de dados, 

informações, etc

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância Microsoft Flow

Entender e aplicar conceitos de orçamento 

público

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Introdução ao 

Orçamento Público

Avaliar planos orçamentários quanto à 

técnica orçamentária e ao alinhamento 

temático

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Principais Aspectos 

das Mudanças da 

Contabilidade 

Aplicada ao Setor 

Público

Entender e aplicar conhecimentos em 

desenvolvimento e manipulação de bases 

de dados

Ciência da 

Computação

Metodologia e 

Técnicas da 

Computação

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Capacitação em 

criação de base de 

dados em Excel

Aplicar conhecimentos sobre como dispor 

informações na forma de dashboards

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Capacitação em 

dashboards

Aplicar conhecimentos de compliance, 

transparência, accountability, 

especialmente em organizações públicas e 

paraestatais

Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Capacitação em 

governança 

corporativa e 

compliance

Aplicar conhecimentos em negociação de 

acordos entre entidades

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Capacitação em 

técnicas de 

negociações

Entender e analisar documentos a respeito 

de segurança da informação

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Capacitação em 

introdução a 

segurança da 

informação

Entender sobre metrologia legal e científica
Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Capacitação em 

metrologia legal e 

científica

Capacitação em Gestão de Riscos, com 

foco em riscos estratégicos, 

estabelecimento do processo de gestão de 

riscos e desenvolvimento da cultura 

organizacional para riscos

Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Outras não especificadas Sim Controle Interno Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância Gestão de Riscos



Capacitação em Complience corporativo, 

focando nas melhores práticas da iniciativa 

privada para a implantação na SEPEC, 

traznedo modernização de gestão e de 

governança corporativa

Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Outras não especificadas Sim Controle Interno Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Complience 

Regulatório

Capacitação em Auditoria Interna
Administração 

Pública
Auditoria Outras não especificadas Sim Controle Interno Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância Auditoria Interna

Capacitação em Cybersegurança
Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Outras não especificadas Sim Controle Interno Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância Cyber Security

Capacitação de Ambientes de Controle, 

com suporte a Auditorias Externas e 

verificação de riscos financeiros e 

regulatórios relacionados ao orçamento e 

sua excução

Administração 

Pública

Transparência, 

Controle e 

Participação

Outras não especificadas Sim Controle Interno Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Ambente de 

Controles

Capacitação em Governança Corporativa
Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Outras não especificadas Sim Controle Interno Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância

Governança 

Corporativa

Capacitação de alto nível
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Melhorar a eficiência e o desempenho de 

projetos de investimento privado em 

infraestrutura pública

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Desenvolvimento de 

GestoresDesenvolvimenDesenvolvimento 

de Gestoresto de Gestores

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação 

Formal, Evento
- Híbrido -

Conhecimento da legislação aplicada ao 

pessoal da Administração Pública Federal

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Ampliar e aperfeiçoar o conhecimento em 

Produção e Transmissão de Energia 

Elétrica

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Ampliar e aperfeiçoar o conhecimento em 

Produção e Transmissão de Energia 

Elétrica

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Conhecer inovações e tecnologias em 

energiaEstabelecer diálogConhecer a 

agenda regulatória, o planejamento da 

expansão, questões relevantes sobre o 

mercado, como o comportamento dos 

preços da energia, a operação do ONS, 

climatologia, entre muitos outros assuntos 

que são altamente relevantes elétrica

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento - Híbrido -



Debater sobre transformações no Setor 

elétrico

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Capacitação de alto nível
Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação Formal - Híbrido -

Capacitação de alto nível
Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Capacitação de alto nível
Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação Formal - Híbrido -

Ampliar e aperfeiçoar o conhecimento 

sobre o setor de telecomunicações

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Ampliar e aperfeiçoar o conhecimento 

sobre o setor de telecomunicações

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Ampliar e aperfeiçoar o conhecimento 

sobre o setor de telecomunicações

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Ampliar e aperfeiçoar o conhecimento 

sobre o setor de telecomunicações

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Ampliar e aperfeiçoar o conhecimento 

sobre o setor de telecomunicações

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Ampliar e aperfeiçoar o conhecimento 

sobre o setor de telecomunicações

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Ampliar e aperfeiçoar o conhecimento 

sobre o setor de telecomunicações

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Ampliar e aperfeiçoar o conhecimento 

sobre o setor de telecomunicações

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Ampliar e aperfeiçoar o conhecimento 

sobre o setor de telecomunicações

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



Ampliar e aperfeiçoar o conhecimento 

sobre o setor de telecomunicações

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Atualização de conhecimentos por meio de 

participação em 

fóruns/seminários/workshops

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Atualização de conhecimentos por meio de 

participação em 

fóruns/seminários/workshops

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Atualização de conhecimentos por meio de 

participação em 

fóruns/seminários/workshops

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Atualização de conhecimentos por meio de 

participação em 

fóruns/seminários/workshops

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Atualização de conhecimentos por meio de 

participação em 

fóruns/seminários/workshops

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aperfeiçoamento da Coordenação de 

Saneamento da Subsecretaria de Mercado 

e Regulação da Secretaria de 

Desenvolvimento da Infraestrutura

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação Formal - Híbrido -

Aperfeiçoamento no tema da Coordenação 

de Saneamento da Subsecretaria de 

Mercado e Regulação da Secretaria de 

Desenvolvimento da Infraestrutura

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento - Híbrido -

Capacitação de profissionais para 

desenvolver competências para 

dimensionamento de sistemas fotovoltaicos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -

Dimensionamento de 

Sistemas 

Fotovoltaicos

Aperfeiçoamento da Coordenação de 

Saneamento da Subsecretaria de Mercado 

e Regulação da Secretaria de 

Desenvolvimento da Infraestrutura

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aperfeiçoamento no tema da Coordenação 

de Saneamento da Subsecretaria de 

Mercado e Regulação da Secretaria de 

Desenvolvimento da Infraestrutura

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação Formal - Híbrido -

Aperfeiçoamento no tema da Coordenação 

de Saneamento da Subsecretaria de 

Mercado e Regulação da Secretaria de 

Desenvolvimento da Infraestrutura

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



Aperfeicoar  os conhecimentos em 

fundamentos e atividades relacionadas à 

Ouvidoria Pública

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Presencial
Introdução à Gestão 

de Processo

Aperfeiçoamento da Coordenação de 

Saneamento da Subsecretaria de Mercado 

e Regulação da Secretaria de 

Desenvolvimento da Infraestrutura

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aperfeicoar  os conhecimentos em 

fundamentos e atividades relacionadas à 

Ouvidoria Pública

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Distância Acesso à Informação

Aperfeiçoamento no tema da Coordenação 

de Saneamento da Subsecretaria de 

Mercado e Regulação da Secretaria de 

Desenvolvimento da Infraestrutura

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aperfeiçoamento da Coordenação de 

Saneamento da Subsecretaria de Mercado 

e Regulação da Secretaria de 

Desenvolvimento da Infraestrutura

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aperfeicoar  os conhecimentos em 

fundamentos e atividades relacionadas à 

Ouvidoria Pública

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aperfeiçoamento no tema da Coordenação 

de Saneamento da Subsecretaria de 

Mercado e Regulação da Secretaria de 

Desenvolvimento da Infraestrutura

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aperfeicoar  os conhecimentos em 

fundamentos e atividades relacionadas à 

Ouvidoria Pública

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Defesa do Usuário e 

Simplificação

Aperfeiçoamento da Coordenação de 

Saneamento da Subsecretaria de Mercado 

e Regulação da Secretaria de 

Desenvolvimento da Infraestrutura

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aperfeiçoamento no tema da Coordenação 

de Saneamento da Subsecretaria de 

Mercado e Regulação da Secretaria de 

Desenvolvimento da Infraestrutura

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aperfeiçoamento da Coordenação de 

Saneamento da Subsecretaria de Mercado 

e Regulação da Secretaria de 

Desenvolvimento da Infraestrutura

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aperfeicoar  os conhecimentos em 

fundamentos e atividades relacionadas à 

Ouvidoria Pública

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Distância

Tratamento de 

Denúncia em 

Ouvidorias



Aperfeiçoamento no tema da Coordenação 

de Saneamento da Subsecretaria de 

Mercado e Regulação da Secretaria de 

Desenvolvimento da Infraestrutura

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aperfeiçoamento da Coordenação de 

Saneamento da Subsecretaria de Mercado 

e Regulação da Secretaria de 

Desenvolvimento da Infraestrutura

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Desenvolver a percepçaõ de identificação 

da personalidade dos servidores e 

autoconhecimento influenciando a gestão 

de pessoas e o engajamento da equipe, 

aliando com os objetivos e as ações da 

organização.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Distância
Eneagrama na 

Gestão de Pessoas

Aperfeiçoamento no tema da Coordenação 

de Saneamento da Subsecretaria de 

Mercado e Regulação da Secretaria de 

Desenvolvimento da Infraestrutura

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aperfeiçoamento da Coordenação de 

Saneamento da Subsecretaria de Mercado 

e Regulação da Secretaria de 

Desenvolvimento da Infraestrutura

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aperfeiçoamento no tema da Coordenação 

de Saneamento da Subsecretaria de 

Mercado e Regulação da Secretaria de 

Desenvolvimento da Infraestrutura

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Fortalecer as competências gerenciais dos  

gestores da Ouvidoria do ME

Administração 

Pública
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Sim Ouvidoria - - Distância Gestão de Processos

Estimação de efeitos econômicos de 

projetos de infraestrutura

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Fomento dos investimentos privados em 

infraestrutura

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Fortalecer as competências gerenciais dos  

gestores da Ouvidoria do ME

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Distância
Análçise e Melhoria 

de Processos

Avaliação Socioeconômica de projetos de 

investimento

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Fomento dos investimentos privados em 

infraestrutura

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



Promover transparência para a política de 

infraestrutura, bem como guiar decisões de 

políticas públicas através da análise de 

dados

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

aprimorar o conhecimento a respeito das 

questões relevantes à análise política, 

sobre os fundamentos do desenho 

institucional brasileiro e seus impactos na 

atividade de assessoramento político, 

gestão governamental e resultados de 

políticas públicas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Distância

Curso de 

Especialização 

Assessoria Política, 

Governo e Políticas 

Públicas

Conhecimento basíco sobre PPPs e 

Concessões

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Habilitar a equipe em avaliar o impacto de 

políticas públicas (Análise ex- ante e ex 

post)

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Conhecimento básico sobre análise custo-

benefício de projetos de investimentos em 

infraestrutura

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Formação de pessoal técnico competente 

para preparar e avaliar estudos de 

viabilidade socioeconômica de projetos de 

infraestrutura

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

promover a atualização e a formação de 

novas habilidades e competências do 

ouvidor. A medida visa aprimorar as 

funções exercidas pelas ouvidorias 

públicas no país na defesa dos direitos dos 

usuários de serviços públicos.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Distância
Pós-Graduação em 

Ouvidoria Pública

Aprimorar o conhecimento em Ouvidoria 

Pública

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Distância
Pós-Graduação em 

Ouvidoria Pública

Aprimiramento das habilidades dos 

servidoresCurso de inglês intermediário e 

avançadoCapacitação de alto nível

Letras

Línguas 

Estrangeiras 

Modernas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento - Híbrido

Curso de Inglês 

intermediáro e 

avançado

Curso do software Bizagi Modeler: 

desenvolver habilidades e conhecimentos 

para utilização da ferramenta na 

modelagem de processos.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

A transformação digital trouxe a 

necessidade de atender rapidamente as 

demandas da população, em especial ao 

MEI e artesão  É necessário utilizar a 

linguagem mais simples possível para que 

as informações sejam recebidas de forma 

compreensível

Linguística
Linguística 

Aplicada
Outras não especificadas Sim Transparência e controle social Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -



Dentre as competências da SEMPE está 

previsto o desenvolvimento de ações de 

promoção e fortalecimento do artesanato 

brasileiro É necessário, portanto, que os 

os(as) servidores(as) públicos(as) tenham 

capacidade técnica para subsidiar a 

formulação de políticas públicas destinadas 

aos artesãos de form

Ciência 

Política

Políticas 

Públicas
Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Curso do software Microsoft Visio: 

desenvolver habilidades e conhecimentos 

para utilização da ferramenta na 

construção de fluxogramas e diagramas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Capacitar os servidores no uso de planilhas 

de dados, incrementando com fórmulas, 

tabelas e gráficos dinâmicos

Ciência da 

Informação

Gestão da 

Informação e do 

Conhecimento

Outras não especificadas Sim
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Curso de Excel 

Completo

Capacitar os servidores no uso de 

ferramentas de gestão para consolidar, 

tornar coerentes e visuais as informações 

que se encontram em diversas fontes, 

tornando os processos de trabalho mais 

eficientes

Ciência da 

Informação

Gestão da 

Informação e do 

Conhecimento

Outras não especificadas Sim
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância Curso de Power BI

Capacitar os servidores em estruturação de 

indicadores para acompanhamento, 

monitoramento e tomada de decisão 

baseada em dados

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Elaboração de 

Indicadores de 

Desempenho 

Institucional

Apresentar formas de organização do 

trabalho e das tarefas em modos mais 

ágeis para resolução de atividades e 

projetos

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Pensamento Ágil em 

Projetos

Promoção da capacidade de comunicação 

e trabalho em equipe, fornecendo 

ferramentas para troca de feedbacks, 

minimização de conflitos e aumento da 

assertividade na comunicação interpessoal

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Trabalho em equipe 

(transversal)
Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Relações 

Interpessoais e 

Feedback

Temas de defesa comercial: Análise 

dumping
Economia -

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento - Híbrido -

Temas de defesa comercial: Interesse 

Público
Economia -

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Temas de defesa comercial: Outros tipos 

de processos
Economia -

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Temas de defesa comercial: Perspectiva 

SEAE sobre processos de defesa 

comercial

Economia -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



Idiomas - INGLÊS Linguística - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Tributação (ZPE e outros) Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Processo legislativo Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Curso de inglês intermediário e avançado Letras

Línguas 

Estrangeiras 

Modernas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso de Inglês 

intermediáro e 

avançado

elaboração de projetos com foco nas 

prioridades do Governo Federal e nas 

necessidades do cidadão

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Transformando Ideias 

em Projetos

SIADS (Sistema Patrimonial) tendo em 

vista a recente migração para o referido 

sistema e a necessidade de capacitação da 

força de trabalho que atuará no controle de 

bens.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

elaboração de projetos com foco nas 

prioridades do Governo Federal e nas 

necessidades do cidadão

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Dominando a Gestão 

de Projetos

elaboração de projetos com foco nas 

prioridades do Governo Federal e nas 

necessidades do cidadão

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Priorizando e 

Selecionando 

Projetos

"SIAFI (Sistema Integrado de 

Administração Financeira): desenvolver 

capacitação da força de trabalho tendo em 

vista que este Gabinete tornou-se 

responsável por execuções orçamentárias 

referentes à matérias de interesse da 

mesma, como é o caso da UGE criada no 

Sistema SIAFI com a finalidade de custea

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

elaboração de projetos com foco nas 

prioridades do Governo Federal e nas 

necessidades do cidadão

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Pensamento Ágil em 

Projetos

desenvolvimento de competências da 

equipe técnica para a coleta e tratamento 

de dados da indústria no País

Probabilidade 

e Estatística
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância Excel descomplicado

desenvolvimento de competências da 

equipe técnica para a coleta e tratamento 

de dados da indústria no País

Probabilidade 

e Estatística
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância Mergulhando no Excel

desenvolvimento de competências da 

equipe técnica para a coleta e tratamento 

de dados da indústria no País

Administração -
Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Sistema eletrônico de 

informações - SEIar



desenvolvimento de competências da 

equipe técnica para a coleta e tratamento 

de dados da indústria no País

Administração -
Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Sistema eletrônico de 

informações - SEI

elaboração e coordenação de projetos com 

foco nas prioridades do Governo Federal e 

nas necessidades do cidadão

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Introdução à 

Avaliação de Políticas 

Públicas

desenvolvimento de competências da 

equipe técnica para a coleta e tratamento 

de dados da indústria no País

Administração 

Pública
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Programa de Gestão 

(Parte I)

desenvolvimento de competências da 

equipe técnica para a coleta e tratamento 

de dados da indústria no País

Administração 

Pública
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Programa de Gestão 

(Parte II)

desenvolvimento de competências da 

equipe técnica para a coleta e tratamento 

de dados da indústria no País

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

SICONV para 

Convenentes 1 - 

Visão Geral

desenvolvimento de competências da 

equipe técnica para a coleta e tratamento 

de dados da indústria no País

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

SICONV para 

Convenentes 2 - 

Proponentes e 

Usuários

desenvolvimento de competências da 

equipe técnica para a coleta e tratamento 

de dados da indústria no País

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

SICONV para 

Comvenentes 3 - 

Proposta e Plano de 

Trabalho

desenvolvimento de competências da 

equipe técnica para a coleta e tratamento 

de dados da indústria no País

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

SICONV para 

convenentes,4 - 

Execução

desenvolvimento de competências da 

equipe técnica para a coleta e tratamento 

de dados da indústria no País

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

SICONV 

para,Convenentes 5 - 

Prestação de contas

desenvolvimento de competências da 

equipe técnica para a coleta e tratamento 

de dados da indústria no País

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Básico em Orçamento 

Público

desenvolvimento de competências da 

equipe técnica para a coleta e tratamento 

de dados da indústria no País

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Introdução ao 

Orçamento Público

desenvolvimento de competências da 

equipe técnica para a coleta e tratamento 

de dados da indústria no País

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Gestão Orçamentária 

e Financeira

desenvolvimento de competências da 

equipe técnica para a coleta e tratamento 

de dados da indústria no País

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância Orçamento Público

desenvolvimento de competências da 

equipe técnica para a coleta e tratamento 

de dados da indústria no País

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Instrumento de 

Planejamento: PPA, 

LDO e LOA

desenvolvimento de competências da 

equipe técnica para a coleta e tratamento 

de dados da indústria no País

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

MROSC: Execução, 

Monitoramento e 

Avaliação

Entender processos e estágios de 

elaboração de políticas públicas para 

aumentar efetividade dos projetos a serem 

implementados e que visem uma melhoria 

do ambiente de negócios

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Curso Análise Ex 

Ante de Políticas 

Públicas ENAP



Aprender ferramentas de negociação para 

possibilitar o trabalho de articulação e 

mobilização de atores de forma a 

possibilitar a construção de propostas e 

políticas públicas com apoio de outros 

órgãos do poder público, do setor produtivo 

e da sociedade

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Apreender processos básicos de 

licitação/convênio para gerir contratos que 

envolvam banco de informações 

quantitativas que visem a fornecer 

subsídios para criação de políticas 

públicas,

Administração 

Pública

Contrato de 

Gestão
Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional

Experiência 

Prática
- Híbrido -

Aprimorar o conhecimento técnico sobre 

abertura e fechamento de empresas para 

promover medidas,que permitam gerar 

ações para desburocratização da economia

Administração
Administração 

de Empresas
Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Curso Abertura de 

empresas: como 

redesenhar e 

simplificar processos 

ENAP

Propor elementos e/ou normas de 

simplificação e desburocratização do 

ambiente de negócios para proporcionar a 

criação de um ambiente jurídico regulatório 

mais eficaz para o setor produtivo

Administração
Administração 

de Empresas
Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Experiência 

Prática
- Híbrido -

Desenvolver projetos de inovação produtiva 

para construir projetos que promovam a 

modernização e disrupção do setor 

produtivo alcançando uma economia mais 

inovadora e com menores custos de 

investimento

Administração
Administração 

de Empresas
Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Experiência 

Prática
- Híbrido -

Avaliar as características e elementos 

fiscais, regulatórios ou produtivos que são 

necessários para a integração das cadeias 

produtivas globais pelo setor produtivo 

nacional

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Experiência 

Prática
- Híbrido -

Desenvolver ideias e projetos que 

possibilitem elevar a concorrência no setor 

de crédito, permitindo assim o aumento da 

oferta de capital e redução de seu custo ao 

setor produtivo

Economia - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Experiência 

Prática
- Híbrido -

Aprimorar do conhecimento tributário e 

seus impactos no setor terciário a fim de 

contribuir para sua simplificação e 

modernização na economia,

Direito - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aperfeiçoar o conhecimento sobre os 

impactos da economia digital, 

transformação digital e comércio eletrônico 

sobre o setor de comércio

Economia - Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento Evento/Palestra Híbrido -



Aprimorar o conhecimento e troca de 

experiências sobre mercados e/ou políticas 

públicas (nacionais e internacionais) 

voltados ao desenvolvimento do comércio 

varejista e/ou comércio eletrônico

Economia

Crescimento, 

Flutuações e 

Planejamento 

Econômico

Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Experiência 

Prática
- Híbrido -

Entender sobre,tecnologias e ferramentas 

que desenvolvem e agregam valor à cadeia 

do varejo

Economia

Crescimento, 

Flutuações e 

Planejamento 

Econômico

Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Elevar o conhecimentos sobre análises 

normativas, elaboração de parecer de 

mérito e atos normativos

Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Experiência 

Prática
- Híbrido -

Capacitar servidores públicos para atuarem 

como agentes da melhoria da gestão 

pública - Curso de Especialização em 

Gestão Pública (ENAP)

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Curso de 

Especialização em 

Gestão Pública 

(ENAP)

Utilizar ferramentas e técnicas para iniciar, 

planejar, executar, encerrar, monitorar e 

controlar um projeto de qualquer porte e 

em qualquer área - Curso Dominando a 

Gestão de Projetos (ENAP)

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Curso Dominando a 

Gestão de Projetos 

(ENAP)

Capacitar para o conhecimento da 

ferramenta Power BI / Business Inteligence
Administração

Administração 

de Setores 

Específicos

Outras não especificadas Sim
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Curso Business 

Intelligence para 

Gestores Públicos - 

teoria e prática ENAP

Entender o processamento e manuseio de 

dados oficiais e estatísticas (ex SIDRA do 

IBGE, dados fiscais etc)

Economia

Métodos 

Quantitativos em 

Economia

Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aperfeiçoar o conhecimento em informática 

(por ex Excel)

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Desenvolver de forma mais intensa a 

cultura de inovação no setor público

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento Evento/Palestra Híbrido -

Elevar o domínio no conhecimento e 

aplicabilidade da Lei Brasileira de Proteção 

de Dados Pessoais (LGPD)

Direito Direito Público Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Híbrido Servidor Público

Aprimorar as competências emocionais no 

ambiente de trabalho
Psicologia

Psicologia do 

Trabalho e 

Organizacional

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - Híbrido Cargos de Chefia

Possibilitar a capacitação em governança e 

políticas públicas

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Curso Coordenação 

de Políticas Públicas

Participar a capacitação em governança 

digital,

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - Híbrido Servidor Público

Melhor a qualidade de vida do servidor
Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento - Híbrido -



Aprender sobre economia comportamental 

aplicada às políticas públicas
Economia

Economia dos 

Recursos 

Humanos

Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Conhecer,ferramentas destinadas à 

implementação, avaliação e monitoramento 

de políticas públicas

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Desenvolver competências transversais em 

gestão governamental, inovação, e 

proposição de mudanças

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal - Presencial -

GESTÃO TRIBUTÁRIA DE CONTRATOS E 

CONVÊNIOS

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

GESTÃO 

TRIBUTÁRIA DE 

CONTRATOS E 

CONVÊNIOS

CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES 

PÚBLICAS

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

CAPACITAÇÃO EM 

LICITAÇÕES 

PÚBLICAS

CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E 

CONTRATAÇÃO DIRETA

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

CAPACITAÇÃO EM 

LICITAÇÃO E 

CONTRATAÇÃO 

DIRETA

Falhas e Irregularidades nos Convênios e 

Instrumentos Congêneres

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Falhas e 

Irregularidades nos 

Convênios e 

Instrumentos 

Congêneres

ATUALIZAÇÃO SICONV, SIOP, SIAFI,
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

ATUALIZAÇÃO 

SICONV, SIOP, 

SIAFI,

PÓS-GRADUAÇÃO EM FINANÇAS 

PÚBLICAS

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

PÓS-GRADUAÇÃO 

EM FINANÇAS 

PÚBLICAS

Gestão de Orçamento, Finanças e 

Contabilidade

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Gestão de 

Orçamento, Finanças 

e Contabilidade

XV SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE 

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - ETAPA 

BRASÍLIA I

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

XV SEMANA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA, 

FINANCEIRA E DE 

CONTRATAÇÕES 

PÚBLICAS - ETAPA 

BRASÍLIA I

TESOURO GERENCIAL
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

TESOURO 

GERENCIAL

Capacitação/aprimoramento dos servidores 

atuantes na política de microcrédito do 

Ministério da Economia

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Capacitação em 

Microfinanças

Capacitação/aprimoramento de servidores 

atuantes em atividades de gestão de 

instrumentos de parceria pública ou privada

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Gestão de Contratos, 

TED e outros 

instrumentos 

congêneres



Capacitação/aprimoramento dos servidores 

atuantes na política de microcrédito e 

microfinanças

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Capacitação em 

Microfinanças

Capacitação/aprimoramento de servidores 

atuantes em atividades de gestão de 

instrumentos de parceria pública ou privada

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Gestão de Contratos, 

TED e outros 

instrumentos 

congêneres

Capacitação para conselheiros
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial -

Capacitação/aprimoramento dos servidores 

em técnicas de negociação e gestão de 

conflitos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

- -

Capacitação/aprimoramento dos servidores 

em oratória, comunicação,e técnicas de 

apresentação

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Oratória, 

comunicação,e 

técnicas de 

apresentação

Ampliação de conhecimento e melhoria na 

qualidade técnica das análises dos 

processos de prestação de contas de 

convênios e instrumentos congêneres 

firmados no âmbito da SPPE, para a 

execução de políticas públicas de emprego

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Elaboração, Análise e 

Prestação de Contas 

de Convênios

Ampliação de conhecimento e melhoria na 

qualidade técnica das análises dos 

processos de prestação de contas de 

convênios e instrumentos congêneres 

firmados no âmbito da SPPE, para a 

execução de políticas públicas de emprego

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Entendendo a nova 

Legislação de 

Convênios

Ampliação de conhecimento e melhoria na 

qualidade técnica das análises dos 

processos de prestação de contas de 

convênios e instrumentos congêneres 

firmados no âmbito da SPPE, para a 

execução de políticas públicas de emprego

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Falhas e 

Irregularidades nos 

Convênios e 

Instrumentos 

Congêneres

Ampliação de conhecimento e melhoria na 

qualidade técnica das análises dos 

processos de prestação de contas de 

convênios e instrumentos congêneres 

firmados no âmbito da SPPE, para a 

execução de políticas públicas de emprego

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

ATUALIZAÇÃO 

SICONV, SIOP, 

SIAFI,

Ampliação de conhecimento e melhoria na 

qualidade técnica das análises dos 

processos de prestação de contas de 

convênios e instrumentos congêneres 

firmados no âmbito da SPPE, para a 

execução de políticas públicas de emprego

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Operacionalização da 

Plataforma Brasil 

(antigo SICONV)



Ampliação de conhecimento e melhoria na 

qualidade técnica das análises dos 

processos de prestação de contas de 

convênios e instrumentos congêneres 

firmados no âmbito da SPPE, para a 

execução de políticas públicas de emprego

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Prestação de Contas 

de Termo de 

Execução 

Descentralizada

Oferecer aos gestores e ao corpo técnico 

da assessoria da Coordenação-Geral de 

Prestação de Contas, conhecimentos que 

lhes possibilitem melhores condições de 

responder, de maneira técnica, clara e 

objetiva, a diligências e notificações dos 

órgãos de controle interno e externo

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Como Responder 

Diligências e 

Notificações dos 

Órgãos de Controle 

(TCU e CGU)

Proporcionar um melhor aproveitamento do 

tempo empreendido nas atividades 

laborais, com enfoque na melhoria e 

aumento da produtividade, estabelecendo 

ações mais consistentes e pontuais nos 

trabalhos a serm desenvolvidos pelo corpo 

técnico e gestor da Coordenação-Geral de 

Prestação de Contas

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Gestão do Tempo e 

Produtividade

Vivenciar o processo de comunicação 

assertiva, aprendendo novas estratégias de 

utilizar a interação de modo eficaz, 

 compreender o funcionamento dos 

relacionamentos interpessoais no trabalho 

e aprender a lidar de modo positivo com 

eles, e obter uma nova visão do que é 

feedback e aprender a utilizá-l

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Gestão de Conflitos e 

Negociação, 

Comunicação, 

Relacionamento 

Interpessoal e 

Feedback

Aperfeiçoar líderes de equipe da 

Coordenação-Geral de Prestação de 

Contas a buscarem a excelência em 

resultados, por meio do exercício do papel 

estratégico do trabalho em equipe e do 

papel do líder na construção e manutenção 

de equipes de alto desempenho 

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial Gestão de Equipes

Desenvolver e aprimorar o conhecimentos 

dos Servidores da Coordenção-Geral de 

Prestação de Contas na utilização de 

ferramentas necessárias aos trabalhos 

desenvolvidos na área

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

EXCEL 

BÁSICO/INTERMEDI

ÁRIO

Desenvolver e aprimorar o conhecimentos 

dos Servidores da Coordenção-Geral de 

Prestação de Contas na utilização de 

ferramentas necessárias aos trabalhos 

desenvolvidos na área

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial CURSO SEI

Aprofundar o conhecimento sobre a gestão 

da política pública federal de trabalho, 

emprego e renda no âmbito do Sistema 

Nacional de Emprego (Sine)

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Gestão da política 

pública federal de 

trabalho, emprego e 

renda no âmbito do 

Sine



Ter conhecimento sobre conceitos, teorias, 

modelos e técnicas de economia do 

trabalho

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial Economia do trabalho

Ter conhecimento sobre indicadores e 

análise do mercado de trabalho brasileiro

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Indicadores e análise 

do mercado de 

trabalho brasileiro

Ter conhecimento sobre conceitos e 

técnicas de estatística básica

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial Estatística básica

Ter conhecimento sobre conceitos, teorias, 

modelos e técnicas de macroeconomia

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Noções de 

macroeconomia

Ter conhecimento sobre conceitos, teorias, 

modelos e técnicas de microeconomia

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Noções de 

microeconomia

Sistematizar conhecimento sobre a 

legislação afeta à política pública federal de 

trabalho, emprego e renda

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Legislação afeta à 

política pública 

federal de trabalho, 

emprego e renda

Ter conhecimento sobre a Nova Lei 

Trabalhista e a sua relação com a política 

pública federal de trabalho, emprego e 

renda

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Nova Lei Trabalhista 

e relação com a 

política pública 

federal de trabalho, 

emprego e renda

Ter conhecimentos sobre discussões, 

teorias e projeções recentes acerca do 

impacto de inovações tecnológicas sobre o 

trabalho e, portanto, sobre a política pública 

federal de trabalho, emprego e renda

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Impacto de inovações 

tecnológicas sobre o 

trabalho e sobre a 

política pública 

federal de trabalho, 

emprego e renda

Desenvolver capacidade de monitoramento 

de políticas públicas

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Conceitos, 

ferramentas e 

práticas de 

monitoramento de 

políticas públicas

Desenvolver capacidade de controle de 

políticas públicas

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Controle Interno Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Conceitos, 

ferramentas e 

práticas de controle 

de políticas públicas

Desenvolver capacidade de transparência 

e controle social de políticas públicas

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Transparência e controle social Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Conceitos, 

ferramentas e 

práticas de 

transparência e 

controle social de 

políticas públicas



Desenvolver capacidade de fiscalização de 

políticas públicas

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Conceitos, 

ferramentas e 

práticas de 

fiscalização de 

políticas públicas

Desenvolver capacidade de avaliação de 

políticas públicas

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Conceitos, 

ferramentas e 

práticas de avaliação 

de políticas públicas

Ter conhecimento sobre compliance na 

Administração Pública

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Controle Interno Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Conceitos, 

ferramentas e 

práticas de 

compliance na 

Administração Pública

Ter conhecimento sobre o campo de 

ciência de dados

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Noções de ciência de 

dados

Aprofundar e sistematizar conhecimento 

sobre o arcabouço normativo que rege as 

transferências da União

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Legislação sobre 

transferências da 

União

Aprofundar e sistematizar conhecimento 

sobre o arcabouço normativo que rege a 

atuação do servidor público federal

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Legislação sobre 

deveres e direitos do 

servidor público 

federal

Desenvolver capacidade de utilização da 

Plataforma Brasil

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Uso da Plataforma 

Brasil

Melhorar a qualidade dos textos técnicos 

elaborados

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Redação técnica com 

foco na elaboração de 

Notas Técnicas e 

Notas Informativas

Melhorar a qualidade dos textos técnicos 

elaborados

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial Português básico

Melhorar a qualidade dos textos técnicos 

elaborados

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Português 

intermediário

Melhorar a qualidade dos textos técnicos 

elaborados

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial Português avançado



Sistematizar e aprofundar conhecimento 

sobre planejamento e execução 

orçamentária

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Orçamento, Finanças 

e Contabilidade 

Pública com foco nos 

processos de 

elaboração e 

acompanhamento do 

PPA e da LOA por 

meio do Siop

Ter conhecimento sobre gestão de riscos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Controle Interno Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial Gestão de riscos

Ter conhecimento sobre gestão de 

processos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial Gestão de processos

Melhorar a capacidade de elaboração e 

gestão de projetos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Elaboração e gestão 

de projetos

Sistematizar e aprofundar conhecimento 

sobre tomada de contas especiais de 

convênios

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Controle Interno Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Conceitos, legislação 

e procedimentos de 

prestação de contas 

de recursos 

financeiros da União 

transferidos a 

estados, DF e 

municípios

Melhorar a capacidade de gerir equipes
Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial Gestão de equipes

Desenvolver a capacidade de gestão de 

conflitos e negociação

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Gestão de conflitos e 

negociação

Desenvolver a capacidade de utilização do 

SEI

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial SEI

Desenvolver a capacidade de utilização do 

Excel

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial Excel básico

Desenvolver a capacidade de utilização do 

Excel, em nível intermediário

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial Excel intermediário

Desenvolver a capacidade de utilização do 

Excel, em nível avançado

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial Excel avançado

Obter conhecimentos e sobre gestão 

pública

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

- -

Obter conhecimentos especializados sobre 

administração pública

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

- Servidores



Obter conhecimentos especializados sobre 

avaliação e monitoramento de políticas 

públicas

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

- -

Obter conhecimentos especializados sobre 

governança de soluções de tecnologia da 

informação

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

- -

Aprofundar e sistematicar conhecimento 

sobre controle externo na administração 

pública

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Controle Externo na 

Administração Pública

Aprofundar conhecimento sobre Direito 

Constitucional

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial Direito Constitucional

Aprofundar conhecimento sobre 

Administração Pública

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial Administração Pública

Aprofundar conhecimento sobre Direito 

Administrativo

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial Direito Administrativo

Desenvolver a capacidade de ler, escrever 

e falar no idioma inglês

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial Idioma Inglês

Obter conhecimentos especializados sobre 

Ciência de Dados

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

- -

Obter conhecimentos especializados sobre 

Métodos Quantitativos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

- -

Obter conhecimentos especializados sobre 

Economia

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

Presencial Economia

Obter conhecimentos especializados sobre 

Economia

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

Presencial Economia

Aprofundar e sistematizar conhecimento 

sobre ética no serviço público

Administração 

Pública

Reforma 

Administrativa
Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial -

Obter conhecimentos especializados sobre 

Economia

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

Presencial Economia



Obter conhecimentos especializados sobre 

Economia

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

Presencial Economia

Aprofundar e sistematizar conhecimento 

sobre ética no serviço público

Administração 

Pública

Reforma 

Administrativa
Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial

Ética no serviço 

público

Aprofundar e atualizar conhecimento sobre 

o SIAFI com foco em gestão de patrimônio

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

SIAFI com foco em 

gestão de patrimônio

Aprofundar e atualizar conhecimento sobre 

gestão patrimonial

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Conceitos, legislação 

e procedimentos de 

gestão e destinação 

de bens patrimoniais 

adquiridos ou 

produzidos no âmbito 

de convênios 

firmados pela União

Melhorar capacidade de comunicação oral
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial Oratória

Melhoria da capacidade
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Curso de Língua 

Estrangeira

Ter conhecimento sobre conceitos, teorias, 

modelos e técnicas de economia do 

trabalho

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial Economia do trabalho

Capacitação / aprimoramento em temas de 

modernização da gestão pública, tais como 

a inovação, uso das TICs na prestação dos 

serviços públicos, desenvolvimento de 

lideranças

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Inovações na Gestão 

Pública

Desenvolver capacidade de avaliação e 

monitoramento de políticas públicas - 

cursos de aprofundamento no tema

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Conceitos, 

ferramentas e 

práticas de avaliação 

de políticas públicas

Especialização em Gestão Pública
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

Presencial Gestão Pública

Tomada de Contas Especial
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Controle Interno Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Tomada de Contas 

Especial

ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE 

RISCOS

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Controle Interno Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

ANÁLISE E 

GERENCIAMENTO 

DE RISCOS

AMANA KEY GESTÃO PÚBLICA
Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

AMANA KEY 

GESTÃO PÚBLICA



CURSO PREPARATÓRIO E 

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS - PMP

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

CURSO 

PREPARATÓRIO E 

CERTIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL EM 

GERENCIAMENTO 

DE PROJETOS - 

PMP

GESTÃO DE CONFLITO E NEGOCIAÇÃO, 

COMUNICAÇÃO, RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL E FEEDBACK

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

GESTÃO DE 

CONFLITO E 

NEGOCIAÇÃO, 

COMUNICAÇÃO, 

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL E 

FEEDBACK

Inteligência Emocional
Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Inteligência 

Emocional

Oratória e técnicas de apresentação
Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Oratória e técnicas de 

apresentação

Elaboração de Indicadores de 

Desempenho Institucional

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Elaboração de 

Indicadores de 

Desempenho 

Institucional

Elaboração de Projetos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Elaboração de 

Projetos

TREINAMENTO EM PROCESSOS 

ORGANIZACIONAIS

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

TREINAMENTO EM 

PROCESSOS 

ORGANIZACIONAIS

EXCEL BÁSICO/INTERMEDIÁRIO
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

EXCEL 

BÁSICO/INTERMEDI

ÁRIO

EXCEL AVANÇADO
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial EXCEL AVANÇADO

Planejamento Estratégico
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Planejamento 

Estratégico

Capacitação contínua em gestão de 

projetos ágeis, desenvolvimento e testes 

de software para otimização das atividades 

de gestão do projeto do Comprasnet 

Contratos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

LICENÇA ANUAL 

PLATAFORMA 

UDEMY FOR 

GOVERNMENT

Capacitação contínua em gestão de 

projetos ágeis, desenvolvimento e testes 

de software para otimização das atividades 

de gestão do projeto do Comprasnet 

Contratos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

LICENÇA ANUAL 

PLATAFORMA 

UDEMY FOR 

GOVERNMENT

Ampliar conhecimentos na entrega de 

modelos de Machine Learning, focando na 

sua automatização e deploy, que é o 

trabalho da nossa coordenação, apresenta 

diferentes frameworks e ferramentas para 

consumo local ou em nuvem, tais como 

AWS, GCP, Azure, TensorFlow, MLFlow, 

KubeFlow, MLeap, Spark MLLib e S

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Deploy de Modelos de 

Machine Learning



Possibilitar a padronização de processos 

de teste automatizado no Comprasnet 

Contratos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

TESTES 

AUTOMATIZADOS 

COM PRÁTICAS 

ÁGEIS

Possibilitar a formatação e implantação da 

área de gestão orçamentária e financeira 

do Centro de Serviços Compartilhados - 

CSC São soluções de CSC: compra direta, 

AVN e TáxiGov

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

CURSO DE 

RETENÇÃO DE 

TRIBUTO NA FONTE 

E CONTRIBUIÇÕES 

SOCIAIS

ABOP – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

ORÇAMENTO PÚBLICO Aprimorar 

conhecimentos relacionados a gestão, 

aprimoramento de atividades relativas ao 

Centro de Serviços Compartilhados, lógica 

de gestão executadas no âmbito da 

CGSEC/Central de Compras

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Treinamento Centros 

de Serviços 

Compartilhados – 

CSC

Possibilitar a atuação dos servidores na 

fiscalização administrativa da execução e 

supervisão do serviço de contrato 

administrativo de limpeza e higienização no 

âmbito do Ministério da Economia

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

COMO ELABORAR E 

JULGAR A PLANILHA 

DE FORMAÇÃO DE 

PREÇOS DE 

ACORDO COM A IN 

Nº 05/2017

Possibilitar a aplicação da metodologia 

Scrum de Scrums para gerenciamento de 

várias equipes de desenvolvimento do 

ComprasNet Contratos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

CERTIFIED SCRUM 

PRODUCT OWNER® 

CSPO

Ampliar conhecimentos técnicos inerentes 

aos serviços com prestação de mão de 

obra Atualmente, a CGEST está 

responsável pela elaboração da estratégia 

de contratação de 6 projetos do tipo

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

SEMINÁRIO 

NACIONAL DE 

TERCEIRIZAÇÃO

Obter conhecimentos para otimização de 

processos, experiência do cliente e tomada 

de decisões

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

FORMAÇÃO 

INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL PARA 

VENDAS

Desenvolver cultura voltada para 

resultados de curtíssimo prazo, em bases 

emergenciais, e outra estratégica, voltada 

para tempos de crise

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Gestão Pública em 

Tempos de Crise

Fundação Dom Cabral Desenvolver ou 

melhorar as seguintes habilidades: 

identificar as características da revolução 

40 conhecer os impactos dessa 

transformação digital na necessidade de 

mudança do modelo de gestão de pessoas 

e de estilo de liderança entender os 

desafios do gestor de pessoas nesse ambi

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Formação Executiva 

de Líderes



Obter referências de vanguarda com 

embasamento da neurociência, da 

psicologia positiva, teoria U, motivação 30, 

mindset fixo e mindset de crescimento, 

bem como a busca da segunda 

simplicidade, sustentam o Programa que 

convida à exploração de novos caminhos 

para a geração de impacto a partir do exerc

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

LIDERANÇA DE 

IMPACTO: 

CONEXÃO E AÇÃO 

PARA RESULTADOS

Desenvolver conhecimentos, habilidades e 

atitudes que possibilitem a otimização do 

desempenho e maximização resultados a 

partir da Gestão de Tecnologias de 

Informação associada aos objetivos 

estratégicos e visão de futuro das 

organizações Aplicado ao contexto da 

Seges e do DELOG como órgão central d

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

ORGANIZAÇÕES 

DIGITAIS – GESTÃO 

ESTRATÉGICA DE 

TECNOLOGIA

Capacitar os profissionais envolvidos no 

processo de tomada de decisões a 

buscarem a resiliência estratégica, ou seja 

a sustentabilidade dos resultados ao longo 

do tempo 

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Estratégia em 

ambientes incertos e 

dinâmicos

Capacitação que busca primeiro nivelar e 

revitalizar conhecimentos de álgebra e 

matemática e que conclui com 

aprendizagem de máquina e com a 

possibilidade de criação e por 

consequencia aperfeiçoamento em 

linguagem natural e machine learning

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

CURSO DATA 

SCIENCE

Adquirir uma formação adequada para a 

gestão de Centro de Serviços 

Compartilhados, inclusive quanto ao 

planejamento e concepção deste modelo

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

MBA em Gestão de 

Serviços 

Compartilhados

O curso fornece aulas práticas e intensivas 

com ensino através de tarefas e projetos 

reais Aulas sobre python para 

automatização de tarefas e manipulações 

de dados em geral, esta tecnonogia é 

muito utilizada na SEGES

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento - Distância

Pythonfor Data 

Science (Sensei)

O curso fornece aulas práticas e intensivas 

com ensino através de tarefas e projetos 

reais Aulas sobre python para 

automatização de tarefas e manipulações 

de dados em geral, esta tecnonogia é 

muito utilizada na SEGES

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Pythonfor Data 

Science (Sensei)

Mestrado Profissional em Governança e 

Desenvolvimento

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Mestrado Profissional 

em Governança e 

Desenvolvimento

Adquirir conhecimentos de design gráfico 

para elaboração da arte visual para os 

documentos do DERET

Comunicação
Comunicação 

Visual

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento - Híbrido

CanvaPlataforma de 

Design Gráfico: : do 

básico ao avançado



Adquirir conhecimentos na ferramenta para 

elaboração de dados e indicadores do 

DERET

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Power Bi: do básico 

ao avançado

Adquirir conhecimentos na ferramenta para 

elaboração de dados e indicadores do 

DERET

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Power Bi: do básico 

ao avançado

Adquirir conhecimentos na ferramenta para 

elaboração de dados e indicadores do 

DERET

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Power Bi: do básico 

ao avançado

Adquirir conhecimentos na ferramenta para 

elaboração de dados e indicadores do 

DERET

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Power Bi: do básico 

ao avançado

Adquirir conhecimentos na ferramenta para 

elaboração de dados e indicadores do 

DERET

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Power Bi: do básico 

ao avançado

Adquirir conhecimentos na ferramenta para 

elaboração de dados e indicadores do 

DERET

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Power Bi: do básico 

ao avançado

Adquirir conhecimentos na ferramenta para 

elaboração de dados e indicadores do 

DERET

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Power Bi: do básico 

ao avançado

Adquirir conhecimentos para elaboração de 

planilhas para os documentos do DERET

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso de Excel: do 

Básico ao Avançado

Desenvolver habilidades na elaboração e 

divulgação de matériais para o público 

interno e externo

Comunicação
Comunicação 

Visual

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

CanvaPlataforma de 

Design Gráfico

Desenvolver habilidades na elaboraçãoe 

apresentação de materiais para o público 

interno

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Power Point: 

Avançado

Elaboração e divulgação de materiais para 

o público interno e externo

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Power Bi: do básico 

ao avançado

Desenvolver habilidades na elaboração de 

normativos oficiais claros e concisos

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Redação Oficial

Por ser integrante de um Departamento 

que lida com Negociação é imprescindível 

saber chegar a um denominador comum 

em uma questão específica e, por vezes, 

controversa

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Comunicação Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Técnicas de 

Negociação

Aperfeiçoar a técnica de elaboração de 

atos normativos

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Elaboração de Atos 

Normativos (Instituto 

Educarehttps://institut

oeducerenet/cursos/c

ursosdeaperfeicoame

nto/25elaboracaodeat

osnormativoshtml

Desenvolver políticas, produtos e serviços 

de forma incremental e experimental

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Analisar dados para garantir que as 

decisões sejam baseadas em evidências

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



Garantir que os serviços públicos devem se 

concentrar na solução e manutenção das 

necessidades dos cidadãos com foco na 

experiência do usuário do serviço

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aplicar metodologias de inovação 

relacionadaDesenvolver inteligência 

emocional e criatividadeAplicar as 

melhores práticas de gerenciamento de 

projetoss à facilitação de oficinas

Psicologia -
Comunicação (transversal), 

Outras não especificadas
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Outra – o tema do 

desenvolvimento não é atualmente 

coberto por sistema estruturante da 

administração

Evento - Híbrido

Curso de 

comunicação não 

violenta

Mapear e Avaliar as ações de inovação no 

âmbito daGestão públicas e propor novas 

ação de inovação das atividades e 

processos e insights comportamentais

Ciência 

Política
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Doutorado em 

Ciência Política ou 

Administração Pública

Entender e analisar documentos em inglês 

em função de análise de processos 

advindos de acordos de cooperação 

internacional ou de bolsas no exterior, 

asSim como manterse atualizado em 

literatura de referência de outros países 

relativos as atividades deGestão e 

inovação no setor público

Letras - Comunicação (transversal) Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - Idiomas ingles

Psicologia Positiva, Ciência do BemEstar e 

Autorrealização: Desenvolver uma nova 

perspectiva do ambiente e das relações 

humanas a partir do estudo das emoções 

positivas, virtudes e potencialidades de 

cada indivíduo

Psicologia - Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - -

Espcialista em 

Psicologia Positiva, 

Ciência do BemEstar 

e Autorrealização

People Analytics: desenvolver 

competencias para transformar a gestao 

com pessoas a partir do comportamento

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Teoria U: Liderando sob a perspectica de 

um futuro emergente

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Desenvolver competências para ampliar a 

visão sistêmica e consequente melhoria da 

capacidade de argumentação em temas 

relacionados àGestão de pessoas, 

aprimorar conhecimento e aumento da 

confiança para liderar, empreender e para 

a tomada de decisão e inovar em governo

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - -

Especialista em 

Gestao de negocios

Desenvolver Criatividade e geração de 

ideias

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Desenvolver competencias para desenhar 

experiencias remotas significativas para as 

pessoas

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Desenvolvimento deGestão estratégica de 

pessoas com base em evidências 

sistemáticas que produzam resultados 

sustentáveis e levem à tomada de decisão 

de qualidade

Administração 

Pública
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

People Analytics: 

competências do 

futuro para aGestão 

de hoje



Treinamento teórico e prático com o 

objetivo de desenvolver uma mentalidade 

voltada para concepção, gerenciamento, 

produção, manutenção e utilização de 

soluções de apoio a tomada de decisões 

desenvolvidas na plataforma Microsoft 

Power BI

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Business Intelligence 

para Gestores 

Públicos: Teoria e 

Prática

Entender e analisar documentos em inglês 

em função de análise de processos 

advindos de acordos de cooperação 

internacional ou de bolsas no exterior, 

asSim como manterse atualizado em 

literatura de referência de outros países 

relativos as atividades deGestão e 

inovação no setor público

Letras - Comunicação (transversal) Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Idiomas ingles

Desenvolver inteligência emocional e 

criatividade
Psicologia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso de 

comunicação não 

violenta

Desenvolver inteligência emocional e 

criatividade
Psicologia - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Distância Curso de Eneagrama

Bootcamp de People Analytics
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância Ciência de dados

A data science program for everyone
Administração 

Pública

Avaliação de 

Desempenho 

(Setor Público)

Outras não especificadas Não
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Microsoft Project Professional 100%2021 

Avançado

Administração 

Pública

Avaliação de 

Desempenho 

(Setor Público)

Outras não especificadas Não
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Transformação Digital
Administração 

Pública

Avaliação de 

Desempenho 

(Setor Público)

Outras não especificadas Não
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Liderança e Motivação
Administração 

Pública

Avaliação de 

Desempenho 

(Setor Público)

Outras não especificadas Não
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Power BI
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Análse de BI

Orçamento Público
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Orçamento Público
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Tesouro Gerencial
Administração 

Pública
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Contratação de 1290cursos na Plataforma 

ALURA

Administração 

Pública
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Cursos AluraPlano 

MAX

People Analytics, HR Metrics & 

Dashboarding e Digital HR

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

AIHR AcademicsFull 

Academy Access

Administração do Tempo
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



Análise e Gerenciamento de Riscos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Capacitação relacionada à Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Gestão do 

conhecimento

Conceitos básicos relativos àGestão e 

preservação de documentos, de acordo 

com a legislação em vigor e o referencial 

teórico arquivístico

Ciência da 

Informação
Arquivologia Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Introdução às Práticas 

Arquivísticas

Controles na Administração Pública
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Curso deGestão de Diligências e 

Notificações dos Órgãos de Controle

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Curso SEI
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Defesa do Usuário e Simplificação
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Desenvolver competências relacionadas 

àGestão de documentos em ambiente 

digital

Ciência da 

Informação
Arquivologia Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão do 

conhecimentoGestão 

Documental 

Introdução à análise 

de dados

Não há cursos regulares sobre o tema no 

momento Os cursos são ofertados 

esporadicamente durante o ano, 

normalmente por instituições arquivísticas, 

como o Arquivo Nacional, intituições de 

ensino e pesquisa e Universades Federais 

Desenvolver competências relacionadas 

àGestão Documental

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão do 

conhecimentoGestão 

Documental 

Introdução à análise 

de dados

Não há cursos regulares sobre o tema no 

momento Os cursos são ofertados 

esporadicamente durante o ano, 

normalmente por instituições arquivísticas, 

como o Arquivo Nacional, intituições de 

ensino e pesquisa e Universades Federais 

DW

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

EC 103/2019
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Elaboração de Indicadores de 

Desempenho Institucional

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Emissão de Certidão de Tempo de 

Contribuição – CTC

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Documentação e Arquivo Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Gestão do 

conhecimentoGestão 

Documental 

Introdução à análise 

de dados

há dificuldades de profissionais para a 

atividade, que possam replicar o 

conhecimento Estamos sem especialista 

para o assunto Excel

Administração 

Pública
Produtividade Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Extração SIAPE
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



Legislação aplicada ao servidor público e 

àGestão dos benefícios previdenciários e 

assistenciais concedidos aos aposentados 

e pensionistas da APF

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

- -

Linguagem VBA
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Noções Básicas do Trabalho Remoto
Administração 

Pública
Produtividade Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Power BI
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Proteção de Dados Pessoais no Serviço 

Público

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Redação Oficial
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

SIAFI Operacional
Administração 

Pública
Produtividade Outras não especificadas Sim Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

SIAPE Cadastro
Administração 

Pública
Produtividade Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

SIAPE Folha
Administração 

Pública
Produtividade Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

SIGEPESISTEMA DEGestão DE 

PESSOAS

Administração 

Pública
Produtividade Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Tesouro Gerencial
Administração 

Pública
Produtividade Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Conheceras diretrizes básicas e aplicação 

da nova Lei Geral de Proteção de Dados do 

BrasilLGPD

Administração 

Pública

Transparência, 

Controle e 

Participação

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim Transparência e controle social Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Capacitação sobre a 

Lei Geral de Proteção 

de Dados 

PessoaisLGPD

Capacitarsobre os fundamentos e 

atividades relacionadas ao tratamento de 

mensagens da Ouvidoria e Serviço de 

Informação ao CidadãoSIC, com base na 

Lei de Acesso à Informação

Administração 

Pública

Ouvidoria e Lei 

de Acesso à 

Informação

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim Transparência e controle social Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Capacitação em 

Ouvidoria e Serviço 

de Informação ao 

CidadãoSIC

Adquirir conhecimentos sobre leitura 

eescrita no âmbito do Serviço Público 

Federal, bem como sobre asregras básicas 

da gramática, tipologia e planejamento 

textual Aprofundar os conceitos de redação 

oficial contidos no Manual de Redação 

oficial da Presidência da República

Administração 

Pública

Comunicação 

Institucional
Comunicação (transversal) Sim Comunicação Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Redação Oficial

Contribuir para aGestão de equipes em 

trabalho remoto

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Trabalho em equipe 

(transversal)
Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão de equipes 

em trabalho remoto

Adquirir conhecimento para o uso de 

planilhas eletrônicas do tipo Excel, 

agregando conhecimentos prático para 

exercício de atividades com rapidez e 

eficiência

Ciência da 

Informação

Análise e 

Ciência de 

Dados

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Excel básico e 

intermediário

Aprender a elaborar fluxogramas no 

sistema Bizagi

Ciência da 

Informação

Análise e 

Ciência de 

Dados

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Utilizando o Bizagi



Adquirir conhecimentos de design gráfico 

para elaboração da arte visual para os 

documentos

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Power Point: : do 

básico ao avançado

Adquirir conhecimentos na ferramenta para 

elaboração de dados e indicadores

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Power Bi: do básico 

ao avançado

Adquirir conhecimentos para elaboração de 

planilhas para os documentos

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso de Excel: do 

Básico ao Avançado

Apresentações de Alto Impacto / 

Storytelling

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Apresentações de 

Alto Impacto / 

Storytelling

Aprimoramento quanto as estrututras 

eformatação das normas jurídicas
Direito Direito Público Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Redação Legislativa

Aprofundar os conhecimentos sobre a CLT, 

empregados públicos e peculiaridades do 

regime CLT e RJU aplicados aos anistiados 

CLT Aplicada ao Direito Administrativo 

Público

Direito
Direitos 

Especiais
Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

CLT Aplicada ao 

Direito Administrativo 

Público /CLT, 

empregados públicos 

e peculiaridades do 

regime CLT e RJU 

aplicados aos 

anistiados

Atualizar os conhecimentos sobre Redação 

OCONARHCongresso Nacional 

sobreGestão de Pessoasficial e aprimorar 

os mecanismos de escrita e comunicação

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão de pessoas, Outra – o tema 

do desenvolvimento não é 

atualmente coberto por sistema 

estruturante da administração

Evento - Híbrido

RedCONARHCongres

so Nacional 

sobreGestão de 

Pessoasação oficial

Desenvolver competência emGestão de 

projetos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Gestão de Projetos

Desenvolver conhecimento sobre definição 

deDesenvolver habilidades na elaboração 

de normativos oficiais claros e 

concisosDesenvolver conhecimento sobre 

seleção de pessoas no mercado privado, 

melhores práticas, inovações e cases de 

sucesso indicadores e acompanhamento 

de resultados

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia), Outras 

não especificadas

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento - Híbrido

seleElaboração de 

normativosção de 

pessoas no mercado 

privado, melhores 

práticas, inovações e 

cases de sucesso

SIAFI Operacional
Administração 

Pública
Produtividade Outras não especificadas Sim Administração financeira Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

SIAPE Cadastro
Administração 

Pública
Produtividade Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

SIAPE Folha
Administração 

Pública
Produtividade Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

SIGEPESISTEMA DEGestão DE 

PESSOAS

Administração 

Pública
Produtividade Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Tesouro Gerencial
Administração 

Pública
Produtividade Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Conheceras diretrizes básicas e aplicação 

da nova Lei Geral de Proteção de Dados do 

BrasilLGPD

Administração 

Pública

Transparência, 

Controle e 

Participação

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim Transparência e controle social Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Capacitação sobre a 

Lei Geral de Proteção 

de Dados 

PessoaisLGPD



Capacitarsobre os fundamentos e 

atividades relacionadas ao tratamento de 

mensagens da Ouvidoria e Serviço de 

Informação ao CidadãoSIC, com base na 

Lei de Acesso à Informação

Administração 

Pública

Ouvidoria e Lei 

de Acesso à 

Informação

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim Transparência e controle social Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Capacitação em 

Ouvidoria e Serviço 

de Informação ao 

CidadãoSIC

Adquirir conhecimentos sobre leitura 

eescrita no âmbito do Serviço Público 

Federal, bem como sobre asregras básicas 

da gramática, tipologia e planejamento 

textual Aprofundar os conceitos de redação 

oficial contidos no Manual de Redação 

oficial da Presidência da República

Administração 

Pública

Comunicação 

Institucional
Comunicação (transversal) Sim Comunicação Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Redação Oficial

Contribuir para aGestão de equipes em 

trabalho remoto

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Trabalho em equipe 

(transversal)
Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão de equipes 

em trabalho remoto

Adquirir conhecimento para o uso de 

planilhas eletrônicas do tipo Excel, 

agregando conhecimentos prático para 

exercício de atividades com rapidez e 

eficiência

Ciência da 

Informação

Análise e 

Ciência de 

Dados

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Excel básico e 

intermediário

Aprender a elaborar fluxogramas no 

sistema Bizagi

Ciência da 

Informação

Análise e 

Ciência de 

Dados

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Utilizando o Bizagi

Adquirir conhecimentos de design gráfico 

para elaboração da arte visual para os 

documentos

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Power Point: : do 

básico ao avançado

Adquirir conhecimentos na ferramenta para 

elaboração de dados e indicadores

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Power Bi: do básico 

ao avançado

Adquirir conhecimentos para elaboração de 

planilhas para os documentos

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso de Excel: do 

Básico ao Avançado

Apresentações de Alto Impacto / 

Storytelling

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Apresentações de 

Alto Impacto / 

Storytelling

Aprimoramento quanto as estrututras 

eformatação das normas jurídicas
Direito Direito Público Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Redação Legislativa

Aprofundar os conhecimentos sobre a CLT, 

empregados públicos e peculiaridades do 

regime CLT e RJU aplicados aos anistiados 

CLT Aplicada ao Direito Administrativo 

Público

Direito
Direitos 

Especiais
Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

CLT Aplicada ao 

Direito Administrativo 

Público /CLT, 

empregados públicos 

e peculiaridades do 

regime CLT e RJU 

aplicados aos 

anistiados

Atualizar os conhecimentos sobre Redação 

Oficial e aprimorar os mecanismos de 

escrita e comunicação

Letras
Língua 

Portuguesa
Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Redação oficial

CONARHCongresso Nacional sobreGestão 

de Pessoas

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

CONARHCongresso 

Nacional sobreGestão 

de Pessoas



Desenvolver competência emGestão de 

projetos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Gestão de Projetos

Desenvolver conhecimento sobre seleção 

de Desenvolver habilidades na elaboração 

e apresentação de materiais para o público 

interno Desenvolver habilidades na 

elaboração de normativos oficiais claros e 

concisospessoas no mercado privado, 

melhores práticas, inovações e cases de 

sucesso

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento - Híbrido

seleApresentações 

Elaboração de 

normativosção de 

pessoas no mercado 

privado, melhores 

práticas, inovações e 

cases de sucesso

Gerenciamento da Comunicação e 

Stakeholders em Projetos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gerenciamento da 

Comunicação e 

Stakeholders em 

Projetos

Gerenciamento do Cronograma do Projeto
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gerenciamento do 

Cronograma do 

Projeto

Gestão de Projetos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Gestão de Projetos

Gestão e Fiscalização de Contratos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão e Fiscalização 

de Contratos

Gestão Remota de Equipes
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão Remota / 

Liderança Officeless

Governança eGestão de riscos deve ser 

um conhecimento compartilhado por toda a 

equipe

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Governança eGestão 

de riscos

HR4resultsMetodologia Ágil
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento Evento - Híbrido

HR4Metodologia 

Ágilresults

Negociação e Administração de Conflitos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Negociação e 

Administração de 

Conflitos

Oratória
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Oratória

Processo Decisório Estratégico
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Processo Decisório 

Estratégico

Adquirir e aprimorar conhecimento na 

temática Administração 

PúblicaComunicação Institucional

Administração 

Pública

Comunicação 

Institucional
Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Capacitar para evoluir

Adquirir e aprimorar conhecimento na 

temática Administração PúblicaGovernança 

eGestão de Riscos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Capacitar para evoluir

Adquirir e aprimorar conhecimento na 

temática Administração PúblicaLiderança

Administração 

Pública
Liderança Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Capacitar para evoluir



Adquirir e aprimorar conhecimento na 

temática Administração PúblicaLiderança

Administração 

Pública
Liderança

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Capacitar para evoluir

Adquirir e aprimorar conhecimento na 

temática Administração PúblicaTécnicas, 

recursos e estratégias para 

desenvolvimento de pessoas

Administração 

Pública
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Capacitar para evoluir

Adquirir e aprimorar conhecimento na 

temática Administração PúblicaTécnicas, 

recursos e estratégias para 

desenvolvimento de pessoas

Administração 

Pública
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Capacitar para evoluir

Adquirir e aprimorar conhecimento na 

temática Administração PúblicaTécnicas, 

recursos e estratégias para 

desenvolvimento de pessoas

Administração 

Pública
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Capacitar para evoluir

Adquirir e aprimorar conhecimento na 

temática Administração PúblicaTécnicas, 

recursos e estratégias para 

desenvolvimento de pessoas

Administração 

Pública
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Capacitar para evoluir

Adquirir e aprimorar conhecimento na 

temática Administração PúblicaTécnicas, 

recursos e estratégias para 

desenvolvimento de pessoas

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Capacitar para evoluir

Adquirir e aprimorar conhecimento na 

temática Administração 

PúblicaProdutividade

Administração 

Pública
Produtividade Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Capacitar para evoluir

Adquirir e aprimorar conhecimento na 

temática Administração 

PúblicaProdutividade

Administração 

Pública
Produtividade Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Capacitar para evoluir

Adquirir e aprimorar conhecimento na 

temática Saúde ColetivaEpidemiologia

Saúde 

Coletiva
Epidemiologia Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Capacitar para evoluir

Adquirir e aprimorar conhecimento na 

temática Saúde ColetivaSaúde Pública

Saúde 

Coletiva
Saúde Publica Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Capacitar para evoluir

Adquirir e aprimorar conhecimento na 

temática Saúde ColetivaMedicina 

Preventiva

Saúde 

Coletiva

Medicina 

Preventiva
Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido Capacitar para evoluir

Conhecer e aprender técnicas para receber 

e dar feedback a fim de melhorar a 

comunicação da equipe

Administração 

Pública
Liderança

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim Gestão de pessoas Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Conhecer e aprender técnicas para 

aGestão de conflitos com objetivo de 

aprimorar aGestão de equipes e o 

relacionamento interpessoal

Administração 

Pública
Liderança

Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



Aplicar técnicas e ferramentais emGestão 

de equipe remotas para aprimorar a 

comunicação,Gestão do tempo e a 

produtividade do time

Administração 

Pública
Liderança

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Conhecer e aplicar técnicas para 

aperfeiçoamento de trabalho colaborativo
Administração -

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Gestão de Riscos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Marketing organizacional Administração -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Conhecimento de novas práticas emGestão 

pública e de pessoas, com foco 

eminovação

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Acompanhamento de Indicadores de 

avaliação institucional

Administração 

Pública

Avaliação de 

Desempenho 

(Setor Público)

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Extraçãode dados por meio do uso de 

sistemas e análise de informações no 

contexto da administração pública, 

especialmente na área deGestão de 

pessoas

Administração 

Pública
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Comunicação escrita e oral da língua 

inglesa em nível avançado
Letras -

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Coletar, limpar, analisar grandes bases de 

dados e aprender algoritmos de 

aprendizagem de máquina utilizando 

programas gratuitos

Administração 

Pública
- Comunicação (transversal) Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Elaboração e realização de apresentações 

de alto impacto (Comunicação visual)

Administração 

Pública
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Legislação específica deGestão de 

Pessoas

Administração 

Pública
- Comunicação (transversal) Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Comunicação escrita e oral, observando as 

regras da língua portuguesa e as diretrizes 

de linguagem simples

Comunicação - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Interpretação de textos normativos (leis, 

decretos, portarias, entre outros) referentes 

àGestão Pública de maneira geral e, 

especialmente, àGestão de Pessoas

Direito Direito Público Comunicação (transversal) Sim Gestão de pessoas Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Compartilhamento entre servidores de 

conhecimentos adquiridos no trabalho
Educação - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Design Thinking
Administração 

Pública
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



Conhecimentos de redação específica para 

elaboração de atos normativos
Direito -

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Utilização do sistemaExcel em nível 

avançado

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Habilidades soft skills
Administração 

Pública
-

Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Inteligência emocional relacionada ao 

trabalho no setor público
Psicologia

Psicologia do 

Trabalho e 

Organizacional

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Liderança no setor público
Administração 

Pública
Liderança

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Utilização das plataformas Tableau e 

Power BI (Dashboard)

Ciência da 

Informação
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Melhores práticas emGestão de projetos: 

Scrum e outras metodologias ágeis

Administração 

Pública
- Comunicação (transversal) Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Noções de direito público/administrativo e 

constitucional relacionadas àGestão de 

pessoas

Direito Direito Público Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Formação da equipe técnica em temas 

relacionados àGestão de pessoas na 

administração pública federal

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Visão de futuro 

(liderança/estratégia)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aplicar Comunicação não-violenta, 

linguagem simples, apresentação para 

venda de projetos

Comunicação - Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aprimorar aGestão de Projetos Administração - Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Avaliação de políticas públicas
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Transparência e controle social Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Conhecer Governança eGestão Pública
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Desenvolver competências de liderança
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Desenvolver competências direcionadas 

àGestão de carreiras

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Desenvolver competências direcionadas 

àGestão de Desempenho (fundamentos, 

boas práticas, normativos)

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Desenvolver competências relacionadas à 

guarda de documentos, à análise dadose 

àGestão do conhecimento

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Desenvolver conhecimentos relacionados a 

técnicas e ferramentas deGestão para 

aprimorar o desenvolvimento do trabalho

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



Desenvolver o senso de ética e cidadania, 

observando aspectos relacionados à 

diversidade e acessibilidade às 

informações

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Gestão de Projetos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Habilidades Interpessoais para Gerentes de 

Projetos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Planejamento Estratégico
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Gestão de Projetos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Habilidades Interpessoais para Gerentes de 

Projetos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Planejamento Estratégico
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Planilhas Eletrônicas
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Qualificar os processos de trabalho por 

meio do uso adequado de ferramentas 

tecnológicas da informação

Ciência da 

Informação

Gestão da 

Informação e do 

Conhecimento

Mentalidade Digital 

(transversal)
Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Qualificar os processos de trabalho a partir 

da aplicação de repertórios lexicográficos e 

terminologia em ferramentas tecnológicas 

da informação

Linguística
Linguística 

Aplicada

Mentalidade Digital 

(transversal)
Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Adquirir conhecimentos de design gráfico 

para elaboração da arte visual para 

documentos

Comunicação
Comunicação 

Visual

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

CanvaPlataforma de 

Design Gráfico: do 

básico ao avançado

Adquirir conhecimentos na ferramenta para 

elaboração de dados e indicadores

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Power Bi: do básico 

ao avançado

Desenvolver habilidades na elaboração de 

normativos

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Redação Oficial

Garantir que os serviços públicos devem se 

concentrar na solução e manutenção das 

necessidades dos cidadãos com foco na 

experiência do usuário do serviço

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aplicar as melhores práticas de 

gerenciamento de projetos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Treinamento teórico e prático com o 

objetivo de desenvolver uma mentalidade 

voltada para concepção, gerenciamento, 

produção, manutenção e utilização de 

soluções de apoio a tomada de decisões 

desenvolvidas na plataforma Microsoft 

Power BI

Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância

Business Intelligence 

para Gestores 

Públicos: Teoria e 

Prática

Transformação Digital
Administração 

Pública

Atendimento ao 

Público
Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Liderança e Motivação
Administração 

Pública

Avaliação de 

Desempenho 

(Setor Público)

Outras não especificadas Não
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Administração do Tempo
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



DW
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Excel
Administração 

Pública
Produtividade Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Extração SIAPE
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

SIAPE Cadastro
Administração 

Pública
Produtividade Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

SIAPE Folha
Administração 

Pública
Produtividade Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

SIGEPESISTEMA DEGestão DE 

PESSOAS

Administração 

Pública
Produtividade Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância -

Conheceras diretrizes básicas e aplicação 

da nova Lei Geral de Proteção de Dados do 

BrasilLGPD

Administração 

Pública

Transparência, 

Controle e 

Participação

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim Transparência e controle social Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Capacitação sobre a 

Lei Geral de Proteção 

de Dados 

PessoaisLGPD

Capacitarsobre os fundamentos e 

atividades relacionadas ao tratamento de 

mensagens da Ouvidoria e Serviço de 

Informação ao CidadãoSIC, com base na 

Lei de Acesso à Informação

Administração 

Pública

Ouvidoria e Lei 

de Acesso à 

Informação

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim Transparência e controle social Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Capacitação em 

Ouvidoria e Serviço 

de Informação ao 

CidadãoSIC

Gestão de Processos
Ciência da 

Informação

Análise e 

Ciência de 

Dados

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

CONARHCongresso Nacional sobreGestão 

de Pessoas

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

CONARHCongresso 

Nacional sobreGestão 

de Pessoas

Marketing organizacional Administração -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Conhecimento de novas práticas emGestão 

pública e de pessoas, com foco 

eminovação

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Coletar, limpar, analisar grandes bases de 

dados e aprender algoritmos de 

aprendizagem de máquina utilizando 

programas gratuitos

Administração 

Pública
- Comunicação (transversal) Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Desenvolver competências direcionadas 

àGestão de Desempenho (fundamentos, 

boas práticas, normativos)

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Desenvolver conhecimentos relacionados a 

técnicas e ferramentas deGestão para 

aprimorar o desenvolvimento do trabalho

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Planejamento Estratégico
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Doutorado em Educação com foco 

emGestão de Pessoas

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Pós-graduação stricto 

sensu - Doutorado em 

Educação com foco 

emGestão de 

Pessoas



Gestão da qualidade do atendimento
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Capacitação para elaborar e julgar planilha 

de formação de preços de acordo com a IN 

nº 05/2017, visto a grande demanda de 

processos licitatórios que são tramitados 

da Unidade e requerem o connhecimento 

da temática

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

COMO ELABORAR E 

JULGAR A PLANILHA 

DE FORMAÇÃO DE 

PREÇOS DE 

ACORDO COM A IN 

Nº 05/2017

Capacitação e atualização constante no 

planejamento da contratação

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

PLANEJANDO AS 

CONTRATAÇÕES DE 

2022 - COMO 

ELABORAR O 

ESTUDO TÉCNICO 

PRELIMINAR E O 

TERMO DE 

REFERÊNCIA PARA 

COMPRAS E 

SERVIÇOS DE 

ACORDO COM O 

REGIME ATUAL E A 

NOVA LEI DE 

LICITAÇÕES

Capacitação e atualização para servidores 

sobre processos de penalidades por 

infração em licitação e por descumprimento 

contratual

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Curso Online: 

Aplicação de Sanções 

Administrativas - As 

Inovações da Nova 

Lei de Licitações e 

Contratos (Lei nº 

14133/2021)

Capacitação e atualização para servidores 

que desempenham a função de pregoeiros

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido 16º Pregão WEEK

Capacitação e atualização permanente em 

temáticas envolvendo reajuste, reequilíbrio 

e repactuação

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Capacitação e atualização para servidores 

sobre processos de penalidades por 

descumprimento contratual

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Capacitar os servidores da área deGestão 

de Pessoas, visando a aprendizagem e 

aperfeiçoamento das funcionalidades, 

recursos e operações para a elaboração e 

administração dos dados que compõem a 

folha de pagamento

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



Capacitar nos cursos de Abordagem de 

Inovação: DesinG Thinking, Construção de 

Cenários Prospectivos, Design de Serviço, 

Employee Experience, Pensamento Visual, 

Economia Comportamental, Metodologias 

Ágeis eGestão de dados

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Capacitar os servidorespara a 

operacionalização das principais atividades 

do cadastro de pessoal, no Sistema de 

Administração de Recursos Humanos 

(SIAPE), relativas à inclusões e alterações 

sistemáticas das mais variadas ocorrências 

funcionais de servidores públicos dos 

órgãos vinculados ao Sistema

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Capacitar os servidores da área deGestão 

de Pessoas, em relação aos conceitos e 

diretrizes relativas ao Assentamento 

Funcional Digital e o fluxo operacional de 

manutenção do Sistema

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Formar pregoeiro Treinar sobre oNovo 

regulamento do pregão eletrônico - decreto 

10024/2019, Fiscalização de contratos 

administrativo e do sistema SIAD, 

atualização de Pregão de acordo com a 

nova lei de Licitações nº 141133/2021 

Participação de econtro Anual de 

Pregoeiros

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) Evento
Evento/Outros 

Similares
Presencial -

Ensinar a execução dos sistemas SIAD, 

SIASG, SIAFI, SIAFI WEB

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Capacitar com o conhecimento de 

Plataforma BIM ,MSProject, Patologia das 

Edificações – Estruturas de Concreto 

Armado (IBAPE),Building Information 

Modelling (BIM)(ou REVIT LT)

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas
Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aprendera execução do SIASG, SIAFI 

BÁSICO E AVANÇADO, SIAFI WEB, PGF 

(auto atendimento, setor publico) e sua 

prática no SIAFI

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas
Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Capacitar servidor com cursos de ouvidoria
Administração 

Pública

Ouvidoria e Lei 

de Acesso à 

Informação

Outras não especificadas Sim Ouvidoria Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Ensinarexecução do Excel básico e 

avançado e Word básico eavançado, 

Power Point

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



Receber treinamento sobre Elaboração de 

Termo de Refência, IN nº5/2017, pesquisa 

de mercado ( painel de preçose painel de 

compras), SIASG, Planilha de Custos de 

mão de obra, preparação de edital 

Atualização danova lei de licitação

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas
Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Participar da Semana deAdministração 

financeira e Orçamentária 2021 com o 

propósito de adquirir o necessário 

aprofundamento e avanço na área 

deGestão orçamentária e financeira e 

melhorar com isso os resultados da 

prestação de serviço do orgão

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Possibilitar Graduação emGestão 

PúblicaGestão da Informação e 

Conhecimento /Gestão Pública,

Administração 

Pública
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Pós Graduação emGestão Pública
Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

ESPECIALIZAÇÃO EMGestão PÚBLICA
Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Pós graduação em TI Capacitações no 

Sistema: SIADS módulos Patrimônio, 

almoxarifado e transporte (SIADSweb)

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia), Outras 

não especificadas

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento - Híbrido, Presencial -

Capacitações no Sistema: SIAFI Gerencial, 

SIASG, SIAPE (e-SIAPE – SIAPEcad)

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Capacitações no Sistema: SIGEPE, módulo 

ações judiciais

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Capacitações no Sistema: Assentamento 

Funcional Digital – AFD

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Capacitações no Sistema: SEI, e-social, 

ComprasNet Contratos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Capacitações nos Sistemas : SPIUNETe 

EDIFICA

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Capacitações no Sistema: ComprasNET 

Contratos (Fiscais de Contratos)

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Nova Legislação (conhecimento) – Extrator 

de Dados – Aposentadorias e Pensões 

após a EC/2019

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Trabalho em home office
Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Qualidade no Atendimento – Motivação – 

Relacionamentos interpessoais

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Conhecimento em Aposentadoria e Pensão
Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Procedimentos referentes à CAPE
Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



Elaboração de Edital
Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Formação de Pregoeiros
Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Inexigibilidade, Dispensa, Pregão 

eletrônico, Cotação Eletrônica e Sistema de 

Registro de Preços

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Gestão e Fiscalização de Contratos 

Administrativos

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Gestão de Conta vinculada e pagamento 

pelo fato gerador

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Processo de penalização por 

descumprimento Contratual

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Aplicação de sanções 

Administrativas 

conforme a Nova Lei 

de Licitações e 

Contratos Lei 

nº14133/2021

Aplicação dos Institutos: Reajuste, 

Repactuação e Revisão contratual

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Elaboração e Análise de Planilha de Custo 

e formação de Preços

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Como elaborar e 

julgar Planilha de 

formação de preços 

de acordo com a IN nº 

05/2017

Gestão Patrimonial, realização de 

inventários, doação e desfazimento de 

bens

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento - - -

Gestão Patrimonial, realização de 

inventários, doação e desfazimento de 

bens

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Utilização do Almoxarifado virtual
Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Gestão de Manutenção Predial
Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



Conformidade documental – fundamentos, 

técnicas e ferramentas de controle interno

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Gestão Orçamentária e Financeira
Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Tesouro Gerencial
Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Cálculo trabalhista e SEFI/E-Social 

Aplicados à fiscalização de contratos, 

Atualizado com a MP nº905/2019 e Lei nº 

13932/2019

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Word e Write
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Treinamento em serviço – Excell ( Básico, 

Intermediário e avançado), LibreOffice Calc

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Windows 10 Pro
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Uso de Mídias sociais na comunicação 

Institucional

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Power Point
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Comunicação de Feedback
Administração 

Pública

Atendimento ao 

Público
Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Conhecimento e uso do Teams
Administração 

Pública

Atendimento ao 

Público
Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Conhecimento e Introdução a Lei de 

Proteção de Dados Pessoais

Administração 

Pública

Atendimento ao 

Público
Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Ética e Serviço Público
Administração 

Pública

Atendimento ao 

Público
Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



Redação Oficial
Administração 

Pública

Atendimento ao 

Público
Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Conhecimento Utilização do Sistema de 

Concessão de Diárias e Passagens

Administração 

Pública

Atendimento ao 

Público
Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Capacitar os servidores responsáveis por 

projetos e Processos estratégicos 

(Escritório de Projetos/ESPROC: Escritório 

de Processos) os quais demandam, para 

sua efetividade, umaGestão profissional, 

realizada por pessoas capacitadasComo 

iniciativas voltadas a mudança 

organizacional, normalmente result

Administração - Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal

Educação 

Formal/Ensino 

Fundamental, 

Educação 

Formal/Especializaç

ão

- -

Assimilar conceitos envolvidos na 

elaboração e gerenciamento de projetos 

Diferenciar as principais abordagens 

metodológicas em elaboração de projetos 

Organizar o plano do projeto conforme as 

recomendações técnicas de elaboração e 

gerenciamento de projetos Delinear 

requisitos para coordenação integra

Administração - Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal

Educação 

Formal/Ensino 

Fundamental, 

Educação 

Formal/Especializaç

ão

- -

Capacitar os servidores responsáveis por 

projetos e Processos estratégicos 

(Escritório de Projetos/ESPROC: Escritório 

de Processos) os quais demandam, para 

sua efetividade, umaGestão profissional, 

realizada por pessoas capacitadasComo 

iniciativas voltadas a mudança 

organizacional, normalmente result

Administração - Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Como Implementar 

um Sistema de 

Indicadores de 

Desempenho de 

Processos

Capacitar os servidores responsáveis por 

projetos e Processos estratégicos 

(Escritório de Projetos/ESPROC: Escritório 

de Processos) os quais demandam, para 

sua efetividade, umaGestão profissional, 

realizada por pessoas capacitadasComo 

iniciativas voltadas a mudança 

organizacional, normalmente result

Administração - Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gerenciando Projetos 

com o MS Project

Capacitar os servidores responsáveis por 

projetos e Processos estratégicos 

(Escritório de Projetos/ESPROC: Escritório 

de Processos) os quais demandam, para 

sua efetividade, umaGestão profissional, 

realizada por pessoas capacitadasComo 

iniciativas voltadas a mudança 

organizacional, normalmente result

Administração - Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão de Negócios 

Orientada por 

Processos BPMN



Capacitar os servidores para as melhores 

praticas em GovernançaPública a SGC 

participa formalmente em duas instâncias: 

o Prevenir (CGGIN e DGE) e Comitê de 

Riscos (DGE) A estruturação dessas 

iniciativas em conjunto com a proposta de 

Governança da SGC são açoes relevantes 

do fortalecimento institucio

Administração - Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal

Educação 

Formal/Ensino 

Fundamental, 

Educação 

Formal/Especializaç

ão

- -

Capacitar os servidores responsáveis pela 

elaboração de informações gerenciais é 

essencial para diferentes ações: 

representação institucional (relatórios 

deGestão, prestação de contas), de 

suporte a decisão ao gerenciamento de 

riscos, de monitoramento do planejamento 

estratégico, do andamento dos pr

Administração -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Curso de Power BI

Gestão e Fiscalização de Contratos 

Administrativos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Inovações Legislativas no âmbito das 

compras públicas

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Planejamento de Contratações e Análise 

de Risco

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Elaboração, análise e julgamento 

deplanilha de formação de preços

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Repactuação, reajuste e revisão de 

contratos administrativos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Planejamento eGestão Estratégica 

Governamental

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Uso de Power BI
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Uso das ferramentas ARES e Bizagi
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Gestão de Equipe
Administração 

Pública
-

Trabalho em equipe 

(transversal)
Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Gestão de Projetos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aprimoramento das análises e adequações 

de contratos à luz da Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais

Direito
Direitos 

Especiais

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados)

Sim

Correição, Comunicação, Controle 

Interno, Gestão de pessoas, 

Serviços gerais (logística), 

Ouvidoria

Curso, Educação 

Formal, Evento, 

Experiência 

Prática

- Distância
Curso Contratos e 

Proteção de Dados

Gestão de Conflitos e negociação
Administração 

Pública
Liderança Comunicação (transversal) Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Inteligência Emocional
Administração 

Pública
Liderança Comunicação (transversal) Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Desafios Atuais nas contratações públicas: 

soluções de questões polemicas sobre 

licitações e contratos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



Pós-graduação emGestão pública / 

logística

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Desenvolvimento Gerencial
Administração 

Pública
Liderança Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Gestão de equipe: desenvolver a 

capacidade de reconhecimento do capital 

humano nas equipes de trabalho; identificar 

e aplicar estratégias de gestão de equipes, 

considerando as variáveis internas ao 

grupo e as interlocuções com os demais 

grupos.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Curso - Híbrido -

Excel básico / intermediário / avancado
Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Curso pacote Office
Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Gestão de conflito e negociação, 

comunicação, relacionamento interpessoal 

e feedback

Administração 

Pública
Liderança Outras não especificadas Sim Comunicação Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aprimoramento das análises e adequações 

de contratos à luz da Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais

Direito
Direitos 

Especiais

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados)

Sim

Correição, Comunicação, Controle 

Interno, Gestão de pessoas, 

Serviços gerais (logística), 

Ouvidoria

Curso, Educação 

Formal, Evento, 

Experiência 

Prática

- Distância

LGPD: Contratos e 

Compartilhamento de 

Dados (Turma CIPM)

Fórum Brasileiro de Contratação eGestão 

Pública

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Liderança Gerencial: desenvolver 

habilidade de gestão de pessoas e de 

condução dos processos organizacionais.

Administração 

Pública
Liderança Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Curso - - -

Elaboração de Indicadores de 

Desempenho Institucional

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Oratória e técnicas de apresentação
Administração 

Pública
- Comunicação (transversal) Sim Comunicação Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Gestão de Recursos Logísticos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Compras Sustentáveis
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Planejamento estratégico: adquirir 

conhecimento sobre os processos 

metodológicos para contextualizar e definir 

o estabelecimento de metas, o 

empreendimento de ações, a mobilização 

de recursos e a tomada de decisões.

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Outras não especificadas Sim Planejamento e orçamento - - - -

Gerenciamento do sistema SIADS, SIAGS, 

COMPRASNET, SCDP, CONTA, SIAFI E 

OUTROS

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Gestão patrimonial e instrumentos para 

gerência de material e almoxarifado

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



Capacitação em elaboração de Relatório 

de Impacto à Proteção de Dados
Direito

Direitos 

Especiais

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados)

Sim

Correição, Comunicação, Controle 

Interno, Gestão de pessoas, 

Serviços gerais (logística), 

Ouvidoria

Curso, Educação 

Formal, Evento, 

Experiência 

Prática

- Distância
Relatório de Impacto 

e Risco

Gestão de bens patrimoniais na 

administração Pública : inventário, 

incorporação, desfazimento e depreciação 

e outras modalidaes

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Gestão Documental: Classificação e 

manuseio de arquivos, documentos 

digitais, elimniação de documentos e 

assuntos correlatos

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Não Documentação e Arquivo Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Gestão, Inovação e Desenvolvimento das 

bibliotecas

Ciência da 

Informação
- Outras não especificadas Não Documentação e Arquivo Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Redação oficial e língua portuguesa
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Análise de Impacto Regulatório (AIR): 

desenvolver a capacidade de definir um 

problema regulatório, de fazer avaliação 

prévia à edição dos atos normativos de 

interesse geral, que conterá informações e 

dados sobre os seus prováveis efeitos, 

para verificar a razoabilidade do impacto e 

subsidiar a tomad

Administração 

Pública

Técnicas, 

recursos e 

estrat. para 

desen.de 

pessoas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Entender e compreender aGestão de risco
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Técnicas de mapeamento e modelagem de 

processo Básico/avançado

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

SGP/SEDGG/ME
Ciência da 

Informação

Análise e 

Ciência de 

Dados

Mentalidade Digital 

(transversal), Resolução de 

problemas com base em 

dados (transversal)

Sim
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância Análise de Dados

Técnicas de liderança
Administração 

Pública
Liderança Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Processo administrativo Federal – 

Legislação e prática

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Capacitação em elaboração de Relatório 

de Impacto à Proteção de Dados
Direito

Direitos 

Especiais

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados)

Sim

Correição, Comunicação, Controle 

Interno, Gestão de pessoas, 

Serviços gerais (logística), 

Ouvidoria

Curso, Educação 

Formal, Evento, 

Experiência 

Prática

- Distância

Lições Avançadas: 

Privacy by Design & 

Relatório de Impacto

Aplicação de penalidades contratuais
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Uso da Ferramenta SEI
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Atualização da Legislação Trabalhista
Administração 

Pública
Terceirização Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Elaboração de Atos Normativos: adquirir 

conhecimento para construção de atos 

normativos, tendo em vista que faz parte da 

rotina de trabalho do Gabinete da 

Secretaria Especial.

Administração 

Pública

Técnicas, 

recursos e 

estrat. para 

desen.de 

pessoas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



BIG DATA e Ferramentas de Estatísticas
Ciência da 

Informação

Tecnologia da 

Informação.
Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Metodologias de inovação
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Privacidade desde a concepção Direito
Direitos 

Especiais

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados)

Sim

Correição, Comunicação, Controle 

Interno, Gestão de pessoas, 

Serviços gerais (logística), 

Ouvidoria

Curso, Educação 

Formal, Evento, 

Experiência 

Prática

- Distância
Design for Data 

Privacy

Uso do denominado “ Facilities” na 

administração pública: implantação,Gestão 

e desafios ao gestor

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Análise e Ciência de Dados - Ser capaz de 

identificar fontes de dados, preparar bases 

seguras e tomar decisões ágeis, confiáveis 

e assertivas. Minerar os dados em seu 

máximo potencial, por meio da análise 

diagnóstica, análise prescritiva, análise 

descritiva, análise Preditiva. Desta forma, 

pode-se a

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Gerenciamento de Dados
Ciência da 

Informação

Tecnologia da 

Informação.
Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Pesquisa de preço de Obras e serviços de 

Engenharia na Administração Pública

Engenharia 

Civil
Construção Civil Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aumentar a capacidade organizativa dos 

documentos produzidos para aprimorar os 

controles

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Documentação e Arquivo Curso - Presencial

Capacitação para 

aprimoramento de 

controle documental

Gerenciamento de Projetos - Capacitar o 

corpo técnico da SEDGG no gerenciamento 

de projetos, por meio da adoção de 

metodologias ágeis, boas práticas de 

gestão contidas no PMBok e em outros 

guias de referência. Trazer, portanto, aos 

projetos processos bem estruturados, que 

permitam atingir os objetiv

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - - -

Planejamento de Obras - Elaboração 

eGestão de Cronograma para serviços de 

Engenharia

Engenharia 

Civil
Construção Civil Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Eficiência Energética nos Ed Públicos e 

Certificações

Engenharia 

Civil
Construção Civil Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Gestão de Manutenção Predial
Engenharia 

Civil
Construção Civil Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Curso Prático de DPO Direito
Direitos 

Especiais

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados)

Sim

Correição, Comunicação, Controle 

Interno, Gestão de pessoas, 

Serviços gerais (logística), 

Ouvidoria

Curso, Educação 

Formal, Evento, 

Experiência 

Prática

- Distância Curso Prático de DPO

MS Project e outras ferramentas de 

gerenciamento de projetos: desenvolver 

habilidades e conhecimentos para que as 

ferramentas sejam melhor utilizadas no 

gerenciamento dos projetos desenvolvidos 

pela Secretaria Especial.

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -



Modernização de instalações prediais
Engenharia 

Civil
Construção Civil Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

AutoCAD
Arquitetura e 

Urbanismo

Tecnologia de 

Arquitetura e 

Urbanismo

Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Coleta e aproveitamento de águas pluviais 

em edificações

Engenharia 

Civil
Construção Civil Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Gestão de Processos - Capacitar o corpo 

técnico da SEDGG () no gerenciamento de 

processos, a fim de delinear as marcro-

atividade. Desta forma, pode-se modelar os 

processos início/fim, gerar a integração 

necessária de sistemas, monitorar a sua 

alimentação, controlar o manuseio das 

exceções, acompanha

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - - -

Atualização de Legislação Nacional no 

âmbito de Obras públicas

Engenharia 

Civil
Construção Civil Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Capacitação em segurança da Informação
Ciência da 

Informação
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados)

Sim

Correição, Comunicação, Controle 

Interno, Gestão de pessoas, 

Serviços gerais (logística), 

Ouvidoria

Curso, Educação 

Formal, Evento, 

Experiência 

Prática

- Distância
Information Security 

Officer

Gerenciamento de resíduos na 

administração pública

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Avaliação de Política Pública (Ex Ante e Ex 

post) – Conferir aos técnicos da SEDGG 

conhecimentos e habilidades para 

conceber e avaliar Políticas Públicas por 

ela fomentada. Nessa construção de 

conhecimento a equipe será capaz: Ex 

Ante: • Diagnóstico do problema. • Desenho 

da política, caracterização

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Modernização de sistema de 

condicionamento de ar e norma ASHRAE

Engenharia 

Civil
Construção Civil Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Impermeabilização e Proteção de 

Edificações

Engenharia 

Civil
Construção Civil Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Comunicação e Feedback
Administração 

Pública

Atendimento ao 

Público
Comunicação (transversal) Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Indicadores - Promover a capacitação dos 

técnicos da SEDGG em técnicas de 

elaboração, implantação e monitoramento 

de indicadores. Imprimir, portanto, a 

destreza necessária para descrever, 

estabelecer metas e interpretar os 

resultados dos indicadores.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Melhorar a capacidade de atuação junto 

aos diversos perfis dos membros dos 

conselhos gerenciados

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Transparência e controle social Curso - Presencial

Atuação junto aos 

membros de 

Conselhos

Aplicação de políticas de “Compliance” na 

Administração Pública

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Boas práticas em compras públicas
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -



Contabilidade PúblicaExcelência no 

AtendimeRedação oficial e língua 

portuguesanto ao Cliente Interno e Externo 

no Âmbito da Administração Pública

Administração 

Pública
-

Comunicação (transversal), 

Outras não especificadas
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento - Híbrido -

Ferramentas e metodologias de inovação
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Ferramentas e metodologias de 

governança

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Capacitação em segurança da Informação
Ciência da 

Informação
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados)

Sim

Correição, Comunicação, Controle 

Interno, Gestão de pessoas, 

Serviços gerais (logística), 

Ouvidoria

Curso, Educação 

Formal, Evento, 

Experiência 

Prática

- Distância
Security Awareness 

Officer

Termos de Cooperação Técnica - Ampliar 

os conhecimentos para o correto 

entendimento, formalização, celebração, 

execução e acompanhamento de Termos 

de Cooperação Técnica. Preparar a equipe 

técnica para construir o Plano de Trabalho 

que contemple: 

•        identificação do objeto a ser 

executado.

•

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - - -

Capacitação em segurança da Informação
Ciência da 

Informação
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados)

Sim

Correição, Comunicação, Controle 

Interno, Gestão de pessoas, 

Serviços gerais (logística), 

Ouvidoria

Curso, Educação 

Formal, Evento, 

Experiência 

Prática

- Distância Cibersegurança

Gestão de Pessoas - Aprimorar 

conhecimentos relacionados a gestão, 

aprimoramento nas responsabilidades de 

líderes na gestão de pessoas. 

Compreender as competências essenciais 

de liderança, gestão e desenvolvimento de 

pessoas para conduzir equipes rumo aos 

objetivos desejados.

Administração 

Pública

Contrato de 

Gestão
Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Orçamento Público
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Custos Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Tomada de Contas Especial
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Custos Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Processo Administrativo de Penalidade - 

PAD

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Custos Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Curso com ênfase em estratégia, projetos e 

processos para aperfeiçoamente da área 

no gerenciamento de ações e informações 

para melhor alcance do resultado.

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Aprimoramento em Gestão de Riscos de 

Segurança da Informação e Privacidade 

Ciência da 

Informação
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados)

Sim

Correição, Comunicação, Controle 

Interno, Gestão de pessoas, 

Serviços gerais (logística), 

Ouvidoria

Curso, Educação 

Formal, Evento, 

Experiência 

Prática

- Distância

Gestão de Riscos de 

Segurança da 

Informação e 

Privacidade 



Desenvolver conhecimento sobre 

governança e gestão de riscos, na 

perspectiva da gestão baseada na 

avaliação e no gerenciamento dos riscos

Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

Híbrido

MBA Executivo em 

Economia e Gestão: 

Planejamento, 

Financiamento e 

Governança Pública

Curso relacionado ao orçamento da 

administração pública com o objetivo de 

atendimento das demandas externas e 

internas.

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças

Visão de futuro 

(liderança/estratégia)
Não Planejamento e orçamento - - - -

Operacionalização da Conta Vinculada a 

IN/SEGES-MP no 05/17

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Capacitação em segurança da Informação
Ciência da 

Informação
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados)

Sim

Correição, Comunicação, Controle 

Interno, Gestão de pessoas, 

Serviços gerais (logística), 

Ouvidoria

Curso, Educação 

Formal, Evento, 

Experiência 

Prática

- Distância
Information Security 

Foundation

Pesquisa de Preço nas Contratações 

Públicas

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Curso com ênfase em governança e gestão 

de riscos para aperfeiçoamente da área no 

gerenciamento de ações e informações 

para melhor alcance do resultado.

Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Capacidade de elaboração de atos 

normativos regulamentares pelos 

conselhos geridos

Administração 

Pública
Regulação Outras não especificadas Não Transparência e controle social Curso - Presencial

Capacitação sobre 

elaboração de atos 

normativos 

regulamentares de 

Conselhos

Gestão e fiscalização de contratos de 

Obras e Serviços de Engenharia

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Formação de agentes de mudanças, 

líderes visionários, com propósito, foco em 

resultados e inspiradores

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Curso de direito público com ênfase em 

processos administrativos para 

aperfeiçoamento da área na tramitação de 

ações focadas no alcance do resultado.

Direito Direito Público
Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

analise de problemas empresariais e 

utilizar técnicas analíticas neste atual 

cenário caracterizado pela complexidade, 

diversidade e alto volume de dados digitais

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido -

Aprimoramento em Gestão de Riscos de 

Segurança da Informação e Privacidade 

Ciência da 

Informação
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados)

Sim

Correição, Comunicação, Controle 

Interno, Gestão de pessoas, 

Serviços gerais (logística), 

Ouvidoria

Curso, Educação 

Formal, Evento, 

Experiência 

Prática

- Distância

Gestor de Riscos de 

Segurança da 

Informação e 

Privacidade

Gestão de Equipe
Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial Administração Pública

Excel básico / intermediário / avancado
Ciência da 

Computação

Sistemas de 

Computação
Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial Administração Pública



Informática Básica e Avançada ( Google 

docs Data Studio): desenvolver habilidades 

e conhecimentos para que as ferramentas 

sejam melhor utilizadas na criação de 

controles e apresentações.

Administração 

Pública

Técnicas, 

recursos e 

estrat. para 

desen.de 

pessoas

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim
Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS 

OFICIAIS
Letras

Língua 

Portuguesa
Outras não especificadas Não Comunicação Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial Administração Pública

Capacitação em segurança da Informação
Ciência da 

Informação
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados)

Sim

Correição, Comunicação, Controle 

Interno, Gestão de pessoas, 

Serviços gerais (logística), 

Ouvidoria

Curso, Educação 

Formal, Evento, 

Experiência 

Prática

- Distância
CompTIA Security+ 

501

GESTÃO DE SEGURANÇA DE TI
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial

Tecnologia da 

Informação

Informática Básica e Avançada (Excel): 

desenvolver habilidades e conhecimentos 

para que as ferramentas sejam melhor 

utilizadas na criação de controles e 

apresentações.

Administração 

Pública

Técnicas, 

recursos e 

estrat. para 

desen.de 

pessoas

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Sim
Tecnologia da informação e 

comunicação
Curso - - -

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS
Administração 

Pública

Governo e 

Transformação 

Digital

Outras não especificadas Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Presencial Gestão de Pessoas

INDICADORES DE DESEMPENHO
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Gestão de Pessoas

NOVA PREVIDÊNCIA - SERVIDORES 

PÚBLICOS

Administração 

Pública

Aposentadoria e 

Previdência
Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância Gestão de Pessoas

Capacitação em incidentes de segurança
Ciência da 

Informação
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados)

Sim

Correição, Comunicação, Controle 

Interno, Gestão de pessoas, 

Serviços gerais (logística), 

Ouvidoria

Curso, Educação 

Formal, Evento, 

Experiência 

Prática

- Distância

Tratamento de 

Incidentes de 

Segurança

GESTÃO POR PROCESSSOS
Administração 

Pública

Modernização e 

Desburocratizaç

ão

Outras não especificadas Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Distância Gestão de Processos

Adquirir conhecimento para agir de acordo 

com princípios e valores morais que 

norteiam o exercício da função pública 

taiscomo responsabilidade, integridade, 

retidão, transparência e equidade 

naGestão da coisa pública

Administração 

Pública

Ética no Setor 

Público
Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Ética e Serviço 

Público

Obter conhecimento de forma prática e 

objetiva sobre o funcionamento da indústria 

de Fundos de Investimento, enfatizando 

características, legislação, riscos, 

vantagens e desvantagens em relação a 

outras formas de aplicação no mercado 

financeiro

Administração 

Pública
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância

Aprimorar o 

conhecimento técnico 

na gestão de Fundos.

Adquirir conhecimentos e éticas que 

contribuam para a melhoria na qualidade 

do atendimento aos usuários internos e 

externos da SRA/RJ

Administração 

Pública

Atendimento ao 

Público
Comunicação (transversal) Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Qualidade no 

Atendimento ao 

Público

Aprimoramento das análises e adequações 

de contratos à luz da Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais

Direito
Direitos 

Especiais

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - - -



Capacitação em comunicação de 

incidentes
Direito

Direitos 

Especiais

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados)

Sim

Correição, Comunicação, Controle 

Interno, Gestão de pessoas, 

Serviços gerais (logística), 

Ouvidoria

Curso, Educação 

Formal, Evento, 

Experiência 

Prática

- Distância
LGPD: Resposta a 

Incidentes

Aplicar o conhecimento das técnicas para 

utilização adequada do sistema,visando 

melhoria no desempenho das atividades

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido SIAPENet

Aplicar o conhecimento das técnicas para 

utilização adequada do sistema,visando 

melhoria no desempenho das atividades

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido E-Siape

Adquirir conhecimentos específicos e 

desenvolver habilidades para execução de 

novas atividades na área

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas
Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Noções de Folha de 

Pagamento (SIAPE 

FOLHA)

Capacitação em comunicação de 

incidentes
Direito

Direitos 

Especiais

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados)

Sim

Correição, Comunicação, Controle 

Interno, Gestão de pessoas, 

Serviços gerais (logística), 

Ouvidoria

Curso, Educação 

Formal, Evento, 

Experiência 

Prática

- Distância

Data Breach – Plano 

de resposta a 

incidentes de dados 

pessoais

Adquirir conhecimentos das alterações 

ocorridEntender sobre os processos e 

legislações que permeiam os assuntos 

inerentes a aposentadoria e pensões para 

a corretaefetivação nos sistemas as na 

legislação que regulamentam a execução 

das atividades, buscando maior eficiência 

no atendimento às demandas

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

LegPSS – Plano de 

Seguridade Social do 

Servidor 

Públicoislação de 

Pensão e 

Aposentadoria no 

Regime Próprio de 

Previdência – RPPS

Aplicar os conhecimentossobre os 

assuntos referentesa averbação e tempo 

de contribuição para aposentadoria 

comefetivação e eficácia

Administração 

Pública

Aposentadoria e 

Previdência
Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Certidão de Tempo 

de Contribuição e 

Averbação

Adquirir conhecimento sobre conceitos e 

diretrizes relativas ao Assentamento 

Funcional Digital e o fluxo operacional de 

manutenção do Sistema, conceitos, 

normativos legais, tratamento documental, 

objetivando eficiência e eficácia dos 

servidores das Unidades de Recursos 

Humanos

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Mentalidade Digital 

(transversal)
Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Sistema AFD

Programa de Governança em Privacidade Direito
Direitos 

Especiais

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados)

Sim

Correição, Comunicação, Controle 

Interno, Gestão de pessoas, 

Serviços gerais (logística), 

Ouvidoria

Curso, Educação 

Formal, Evento, 

Experiência 

Prática

- Distância

Como implementar 

um programa de 

governança em 

privacidade

Criar uma nova visão para atuar como líder 

agregador com melhoriade habilidades 

para o tratocom indivíduos e no 

estabelecimento de interações 

interpessoais positivas, buscando 

promover uma liderança que associe o alto 

desempenho da equipe ao bem-estar dos 

indivíduos em sua rotina de trabalho

Administração 

Pública
Liderança

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Liderança eGestão de 

Equipes

Aplicar novos termos e técnicas da nova 

gramática na elaboração de textos oficiais

Administração 

Pública

Comunicação 

Institucional

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Comunicação Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Redação Oficial



Adquirir novos conhecimentos e técnicas 

de secretariado/Apoio administrativo, 

advindos com o trabalho remoto, semi 

remoto e presencial, visando a melhoria 

nos serviços de apoio a equipe da GEOFI

Administração 

Pública

Comunicação 

Institucional
Outras não especificadas Não Comunicação Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Técnico de 

Secretariado

Avisos de privacidade acessíveis Direito
Direitos 

Especiais

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados)

Sim

Correição, Comunicação, Controle 

Interno, Gestão de pessoas, 

Serviços gerais (logística), 

Ouvidoria

Curso, Educação 

Formal, Evento, 

Experiência 

Prática

- Distância

Legal design e visual 

law na prática + Plain 

Language

Aprimorar conhecimentos mediante 

aprendizado das alterações ocorridas na 

legislação e procedimentos nas etapas do 

processo licitatório, visando a eficiência e 

eficácia no desempenho das atividades de 

fiscalização

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Licitações e Contratos 

Administrativos

Aprimorar conhecimentos mediante 

aprendizado das alterações ocorridas na 

legislação e procedimentos nas etapas do 

processo licitatório, visando a eficiência e 

eficácia no desempenho das atividades 

executadas na área de licitações e 

contratos

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Nova Lei de 

Licitações e Contratos 

( lei 14133/2021

Adquirir conhecimentos para 

operacionalização adequada dos sistemas 

e normas que regulamentam a nova 

cotação eletrônica possibilitando maior 

agilidade e eficiência nas atividades 

desenvolvidas

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Nova Cotação 

Eletrônica

Aprimorar conhecimentos mediante 

aprendizado das alterações ocorridas na 

legislação e procedimentos nas etapas do 

processo licitatório, visando a eficiência e 

eficácia no desempenho das atividades de 

fiscalização

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão e Fiscalização 

de Contratos 

Administrativos

Aplicar os conhecimentos que regulamenta 

a execução das atividades e seus 

processos adequados para umagestão e 

fiscalização de obras eficaz

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão e Fiscalização 

de Obras

Aplicar conhecimentos da base legal e 

diretrizesque regulamenta a execução das 

atividades para aplicação adequada da IN 

5

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

IN Nº5-Regras e 

Diretrizes do 

Procedimento de 

Contratação de 

Serviços no Âmbito 

da Administração 

Pública Federal

Adquirir e aplicar conhecimento das novas 

diretrizes que regulamenta a Lei 8666,para 

aprimorar o domínio e a qualificação da 

equipe na execução das atividades

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Lei 8666/93 – Lei de 

Licitações e Contratos



Adquirir e aplicar conhecimento das novas 

diretrizes que regulamenta a Lei 8666,para 

aprimorar o domínio e a qualificação da 

equipe na execução das atividades para 

que sejam capazesaplicarem as 

penalidades com total assertividades

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Aplicação de 

Penalidades nos 

Contratos 

Administrativos

Adquirir competência para utilização 

adequada do Sistema no processamento 

das atividades do Patrimônio, visando 

eficiência e eficácia naGestão patrimonial

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido SIADS

Adquirir competências para utilização 

adequada dos Sistemas Comprasnet na 

execução das atividades diária

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Mentalidade Digital 

(transversal)
Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Operacionalidade do 

Sistema ComprasNet

Adquirir conhecimentos sobre legislações e 

as mais diversas orientações 

sobreContratos, para o correto 

lançamentos no Sistema de Informações e 

Contratosdo Governo Federal

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Mentalidade Digital 

(transversal)
Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

E-Contratos, 

Contratos Públicos, 

Contratações 

Públicas

Capacitação em LGPD Direito
Direitos 

Especiais

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados)

Sim

Correição, Comunicação, Controle 

Interno, Gestão de pessoas, 

Serviços gerais (logística), 

Ouvidoria

Curso, Educação 

Formal, Evento, 

Experiência 

Prática

- Distância
Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais

Adquirir conhecimentos sobre normas, 

sistemas e legislações que regulamentam 

a Área de Patrimônio, para melhoria 

naGestão e gerenciamento

Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gerenciamento de 

Patrimônio

Adquirir maior conhecimento sobre os 

novos conceitos da metodologia buscando 

aperfeiçoar o controle interno e a qualidade 

dos relatórios emitidos de pelo setor

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gestão de Riscos em 

Processos de 

Trabalho (segundo 

coso)

Entender de todas as vertentes de um 

projeto, utilizando o menor tempo, custo e 

mínimo de recursos possíveis para 

gerenciar de forma efetiva

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Outras não especificadas Não Serviços gerais (logística) Evento
Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Gerenciamento de 

Projetos/Gestão de 

Projetos

Adquirir domínio das principais ferramentas 

do programa, tornando-se capacitado para 

atuar nos diversos tipos de edição 

produzidos pela área de Comunicação 

Social da SRA/RJ

Administração 

Pública

Modernização e 

Desburocratizaç

ão

Outras não especificadas Não
Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido in Desing

Adquirir conhecimento para utilização 

adequada das ferramentas deGestão de 

documentos e processos eletrônicos, para 

realização das atividades com segurança, 

transparência e economicidade

Administração 

Pública

Governo e 

Transformação 

Digital

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

SEIR – Sistema 

Eletrônico de 

informação

Adquirir conhecimentos para domino das 

funcionalidades oferecidas no portal Sou 

Govbr, o que contribuirá para orientar os 

servidores , aposentados e pensionistas , 

obtendo assim mais qualidade nas 

atividades desenvolvidas pelos servidores

Administração 

Pública

Governo e 

Transformação 

Digital

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Plataforma SouGovbr



Adquirir conhecimentos para dominar as 

funcionalidades do pacote Office, 

necessários à agilidade e melhoria na 

qualidade das atividades desenvolvidas 

pelos servidores

Administração 

Pública
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Microinformática 

Básica (Windows, 

Word, PowerPoint e 

Outlook)

Adquirir conhecimentos para dominar as 

funcionalidades básicas do excel, 

necessários à agilidade e melhoria na 

qualidade das atividades desenvolvidas 

pelos servidores

Administração 

Pública
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Excel Básico

Atualização do pacote Office
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - - -

Adquirir conhecimentos das 

funcionalidades do excel a nível 

intermediário, contribuindo ainda mais na 

qualidade das atividades desenvolvidas 

pelos servidores

Administração 

Pública
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Excel Intermediário

Adquirir conhecimentos das 

funcionalidades do excel no nível 

avançado, o que permitirá a edição e 

criação de planilhas, organização de 

informações, análise e apresentação de 

resultados, contribuindo na melhoria 

qualidade das atividades desenvolvidas 

pelos servidores

Administração 

Pública
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Excel Avançado

Adquirir conhecimentos das 

funcionalidades do excel do nível básico ao 

avançado, o que permitirá a edição e 

criação de planilhas, organização de 

informações, análise e apresentação de 

resultados, contribuindo na melhoria 

qualidade das atividades desenvolvidas 

pelos servidores

Administração 

Pública
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Completo de Excel 

(do Básico ao 

Avançado

Adquirir conhecimentos e técnicas que 

possibilitam a manutenção da qualidade do 

trabalho mesmo sendo desenvolvido 

remotamente

Administração 

Pública
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Teletrabalho e 

Educação á Distância

Adquirir os conhecimentos necessários 

para adoção de praticas e gerenciamento 

na mentalidade Ágil,para melhoria e 

agilidade das atividades desempenhadas

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido Métodos Ágeis

Curso de Ferramentas de Gestão por 

processos: Canva ou  Visage

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - - -



Adquirir competências sobre práticas 

modernas, como propósito de pensar 

estrategicamente em qualidade de vida no 

trabalho, provendo um ambiente de bem 

estar e satisfação, que agregue valor à 

organização e possibilite a entrega de 

produtos e serviços de excelente 

qualidade, incentivando a manifestaçã

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento

Evento/Outros 

Similares
Híbrido

Qualidade de Vida no 

Trabalho

Curso ou treinamento sobre Políticas 

Públicas: Definição, Conceitos e 

Classificação

Ciência 

Política

Políticas 

Públicas
Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - - -

Seminário sobre legislação notarial e de 

registro público de bens imóveis, e o 

impacto na administração de bens da 

União

Direito
Direitos 

Especiais

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - - -

Curso sobre Termo de Referência e Projeto 

Básico

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - - -

Curso sobre Sistema de Concessão de 

concessão de Diárias e Passagens - SCDP

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Desenvolver os conhecimentos e 

habilidades quanto à Lei de Acesso à 

Informação (LAI)

Administração 

Pública
Liderança

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Desenvolver os conhecimentos e 

habilidades quanto a liderança na 

Administração Pública

Administração 

Pública
Liderança

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - - -

Avaliação e monitoramento de políticas 

públicas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Planejamento e 

orçamento

Educação Formal
Educação 

Formal/Mestrado
Presencial

Mestrado Profissional 

em Avaliação e 

Monitoramento de 

Políticas Públicas

Desenvolver os conhecimentos e 

habilidades quanto à gestão de conflitos.

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - - -

Desenvolver os conhecimentos e 

habilidades quanto à administração do 

tempo.

Administração 

Pública

Técnicas, 

recursos e 

estrat. para 

desen.de 

pessoas

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Análise de Dados
Administração 

Pública

Governo e 

Transformação 

Digital

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Curso - Distância

Análise de dados 

como suporte à 

tomada de decisão



CERTIFICAÇÃO AVANÇADA 

Transformação Digital - Fundamentos

Administração 

Pública

Governo e 

Transformação 

Digital

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Curso - Distância

CERTIFICAÇÃO 

AVANÇADA. 

Transformação Digital 

- Fundamentos

GESTÃO DE RISCOS EM EMPRESAS 

ESTATAIS COM BASE NA ESTRUTURA 

COSO ERM

Administração 

Pública

Transparência, 

Controle e 

Participação

Visão Sistêmica (transversal) Sim Controle Interno Curso - Distância

GESTÃO DE RISCOS 

EM EMPRESAS 

ESTATAIS COM 

BASE NA 

ESTRUTURA COSO 

ERM

Governança, Compliance e Integridade na 

Administração Pública: novidades, desafios 

e tendências.

Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Visão Sistêmica (transversal) Sim Controle Interno Curso - Distância

Governança, 

Compliance e 

Integridade na 

Administração 

Pública: novidades, 

desafios e tendências

Desenvolver competências ligadas à 

gestão, a fim de proporcionar capacidade 

de gerenciamento das equipes

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Comunicação (transversal), 

Trabalho em equipe 

(transversal)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Presencial

Capacitação em 

desenvolvimento de 

liderança e relações 

interpessoais

Desenvolver competências ligadas à 

gestão , a fim de proporcionar 

conhecimento e habilidades diante das 

inovações administrativas e tecnológicas.

Administração 

Pública

Governo e 

Transformação 

Digital

Visão de futuro 

(liderança/estratégia)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
Curso - Presencial

Capacitação em 

gestão governamental 

e inovação

Obter capacidade de desenvolver as 

tarefas do dia e projetos voltados à gestão 

por resultados.

Administração 

Pública
Produtividade

Gestão para resultados 

(liderança/resultados), 

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Presencial

Capacitação em 

gestão para resultado

Identificar os marcos legais e teorias 

referentes ao orçamento público.

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Sim Administração financeira Curso - Presencial -

Criar capacidade de elaboração de peças 

orçamentárias e realizar acompanhamento 

da execução física e financeira das 

políticas financiadas.

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia), Gestão 

de crises 

(liderança/resultados), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados)

Sim Planejamento e orçamento Curso - Presencial
Capacitação em 

gestão governamental

Obter conhecimento de forma prática e 

objetiva dos métodos relacionados à 

gestão de riscos.

Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal), 

Visão Sistêmica (transversal)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância
Capacitação em 

Gestão de Riscos

Curso de Qgis (software livre de Sistema 

de Informação geográfica)
GeoCiências Geodesia

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso, Evento
Evento/Oficina, 

Evento/Workshop
Híbrido

Treinamento em 

Geoprocessamento 

(Software QGIS) no 

apoio à Gestão do 

Patrimônio da União.



Aplicar conhecimentos no planejamento de 

voos, uso e operação de Drones, a fim de 

dar suporte às atividades de 

caracterização, incorporação, fiscalização e 

demarcação de imóveis.

GeoCiências -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Planejamento e 

orçamento

Curso - Presencial

Capacitação em 

Mapeamento 

Aerofotogramétrico 

com DRONE

Aplicar habilidades e conhecimento sobre o 

uso de sistemas sensores baseados em 

RADAR de visada lateral, Light Detection 

and Ranging (LIDAR) e aprendizado de 

máquina (Machine Learning) na 

identificação de alvos em áreas úmidas e 

coberturas florestais, incluindo as áreas 

sob domínio inalienável da U

GeoCiências -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação Formal
Educação 

Formal/Doutorado
Presencial

Programa de Pós 

Graduação em 

Sensoriamento 

Remoto

Aplicar conhecimentos e habilidades na 

utilização do sistema SIADS, para apoio à 

gestão do patrimônio.

Administração 

Pública
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Orientação por valores éticos 

(transversal), Resolução de 

problemas com base em 

dados (transversal), Visão 

Sistêmica (transversal)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso, Evento -
Distância, Híbrido, 

Presencial

Utilização do sistema 

SIADS para 

servidores da SPU.

Aplicar conhecimentos e habilidades 

relacionadas a utilização do sistema SIAFI, 

a fim de promover a atualização dos dados 

orçamentária dos imóveis sob gestão das 

Superintendências.

Administração 

Pública
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Orientação por valores éticos 

(transversal), Resolução de 

problemas com base em 

dados (transversal), Visão 

Sistêmica (transversal)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso, Evento -
Distância, Híbrido, 

Presencial

Utilização do sistema 

SIAFI para servidores 

da SPU.

Cadastros e operações no SIAPA
Administração 

Pública
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Orientação por valores éticos 

(transversal), Resolução de 

problemas com base em 

dados (transversal), Visão 

Sistêmica (transversal)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso, Evento -
Distância, Híbrido, 

Presencial

Utilização do sistema 

SIAPA para 

servidores da SPU.

Cadastros e operações no SPIUnet
Administração 

Pública
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Orientação por valores éticos 

(transversal), Resolução de 

problemas com base em 

dados (transversal), Visão 

Sistêmica (transversal)

Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso, Evento -
Distância, Híbrido, 

Presencial

Utilização do sistema 

SPIUNET para 

servidores da SPU

Desenvolver os conhecimentos e 

habilidades relacionadas à Lei de Registros 

Públicos 6.015/1973 e procedimentos de 

Regularização Cartorial.

Direito Direito Público

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

de crises 

(liderança/resultados), Visão 

de futuro (liderança/estratégia)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Híbrido, Presencial

Curso de Direito 

Registral e Imobiliário 

aplicados aos Bens 

Públicos

Capacitar os servidores para conhecerem a 

legislação, os instrumentos e 

procedimentos de destinação de imóveis 

da União.

Administração 

Pública
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Trabalho em equipe 

(transversal)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Curso de Destinação 

na Gestão do 

Patrimônio da União



Capacitar os servidores para conhecerem a 

legislação e normativos vigentes e 

procedimentos de fiscalização de imóveis 

da União.

Administração 

Pública
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Trabalho em equipe 

(transversal)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Curso de Fiscalização 

na Gestão do 

Patrimônio da União.

Conhecer e gerenciar o Projeto Orla no 

âmbito de atuação da SPU.

Administração 

Pública
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Trabalho em equipe 

(transversal), Visão Sistêmica 

(transversal)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Evento Evento/Oficina Distância

Oficina de 

Capacitação do 

Projeto Orla

Capacitar os servidores no manuseio do 

sistema de gestão da atividade de Auditoria 

Interna Governamental, desenvolvido pela 

Controladoria-Geral da União (CGU).

Administração 

Pública

Transparência, 

Controle e 

Participação

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal), 

Visão Sistêmica (transversal)

Sim

Controle Interno, Gestão,  

organização e inovação 

institucional, Tecnologia da 

informação e comunicação, 

Transparência e controle social

Curso - Distância
Curso de capacitação 

no Sistema e-Aud

Capacitar os servidores nas áreas técnicas 

para a execução de levantamentos 

georreferenciados de imóveis urbanos e 

rurais, além do gerenciamento, análise e 

interpretação de dados.

Administração 

Pública
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal), 

Trabalho em equipe 

(transversal)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional

Curso, Evento, 

Experiência 

Prática

Experiência 

Prática/Aprendizage

m em Serviço, 

Evento/Oficina

Híbrido

Curso básico de 

Sondagem 

Rasa/Trado

Georreferenciamento de Imóveis Rurais e 

Urbanos
GeoCiências Geodesia

Mentalidade Digital 

(transversal), Resolução de 

problemas com base em 

dados (transversal)

Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Planejamento e 

orçamento

Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

Distância

Especialização em 

Georreferenciamento 

de Imóveis

Direito Administrativo Direito Direito Público
Orientação por valores éticos 

(transversal)
Sim Ética Curso - Distância

Capacitação Básica 

em Direito 

Administrativo

Perícia e Avaliação de Imóveis
Engenharia 

Civil
Construção Civil

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal), 

Visão Sistêmica (transversal)

Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Planejamento e 

orçamento

Educação Formal

Educação 

Formal/Especializaç

ão

Distância

Especialização em 

Perícia e Avaliação 

de Imóveis

Regularização Fundiária Urbana

Planejamento 

Urbano e 

Regional

Métodos e 

Técnicas do 

Planejamento 

Urbano e 

Regional

Visão Sistêmica (transversal) Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Planejamento e 

orçamento

Curso - Distância

Capacitação em 

Regularização 

Fundiária

Avaliação de Imóveis por Inferência 

Estatística

Engenharia 

Civil
Construção Civil

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal), 

Visão Sistêmica (transversal)

Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Planejamento e 

orçamento

Evento Evento/Oficina Distância

Capacitação em 

Avaliação de Imóveis 

por Inferência 

Estatística

Matemática Financeira Matemática
Matemática 

Aplicada

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Planejamento e 

orçamento

Curso - Distância

Capacitação em 

Matemática 

Financeira

Noções Básicas do Trabalho Remoto
Administração 

Pública

Técnicas, 

recursos e 

estrat. para 

desen.de 

pessoas

Trabalho em equipe 

(transversal)
Sim Gestão de pessoas Curso - Distância

Capacitação para 

atuar em trabalho 

remoto

Receitas patrimoniais
Administração 

Pública
Regulação

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Planejamento e 

orçamento

Evento Evento/Oficina Distância

Capacitação em 

cobrança de Receitas 

Patrimoniais



Gestão de Imóveis oriundos da Ex-RFFSA
Administração 

Pública
Regulação

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Visão 

Sistêmica (transversal)

Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional, Planejamento e 

orçamento

Evento Evento/Oficina Distância

Capacitação em 

cobrança de Receitas 

Patrimoniais

Atendimento no Serviço Público
Administração 

Pública

Atendimento ao 

Público
Comunicação (transversal) Sim Comunicação Evento - Distância

Atendimento 

telefônico e 

presencial no Serviço 

Público (área de 

atendimento ao 

Público)

Comunicação intrainstitucional Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação Evento - Distância
Qualidade na 

Comunicação

Treinamento dos sistemas SPU: SISREI
Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Visão 

Sistêmica (transversal)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso, Educação 

Formal
-

Distância, Híbrido, 

Presencial

Utilização do sistema 

SPIUNET para 

servidores de órgãos 

que utilizam imóveis 

da União

Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021
Administração 

Pública

Logística e 

Compras 

Públicas

Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso -
Distância, 

Presencial

Nova Lei de 

Licitações nº 

14.133/2021

Desenvolver os conhecimentos e 

habilidades relacionadas a Redação Oficial

Administração 

Pública
-

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal), 

Visão Sistêmica (transversal)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso -
Distância, Híbrido, 

Presencial
Redação Oficial

Atualizar e ampliar os conhecimentos dos 

servidores acerca da temática

Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Atualizar e ampliar os conhecimentos dos 

servidores acerca da temática

Administração 

Pública
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas), 

Gestão para resultados 

(liderança/resultados), Visão 

de futuro (liderança/estratégia)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - - -

Atualizar em anpliar os conhecimentos dos 

servidores acerca da temática

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia), Visão 

de futuro (liderança/estratégia)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - - -

Atualizar e ampliar os conhecimentos dos 

servidores acerca da temática

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - - -

Obter e aprimorar conhecimentos na área 

da gestão publica, administração e políticas 

publicas

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Educação Formal

Educação 

Formal/Mestrado

Distância, Híbrido, 

Presencial

Governança, Gestão 

e Políticas Públicas



Atualizar e ampliar os conhecimentos dos 

servidores acerca da temática

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas), 

Gestão para resultados 

(liderança/resultados), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia), Visão 

de futuro (liderança/estratégia)

Sim

Administração financeira, Gestão,  

organização e inovação 

institucional

Curso - - -

Atualizar e ampliar os conhecimentos dos 

servidores acerca da temática

Ciência da 

Informação

Análise e 

Ciência de 

Dados

Gestão para resultados 

(liderança/resultados), 

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal), 

Visão Sistêmica (transversal)

Não

Administração financeira, Gestão,  

organização e inovação 

institucional

- - - -

Atualizar e ampliar os conhecimentos dos 

servidores acerca da temática

Ciência da 

Informação

Análise e 

Ciência de 

Dados

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Gestão 

para resultados 

(liderança/resultados), 

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal), 

Visão Sistêmica (transversal)

Não
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - - -

Desenvolver os conhecimentos técnicos e 

jurídicos necessários para fundamentar as 

análises e as decisões nos processos 

administrativos de Regularização Fundiária 

Direta

Direito Direito Público

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Orientação por valores éticos 

(transversal), Resolução de 

problemas com base em 

dados (transversal), Visão 

Sistêmica (transversal)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso, Educação 

Formal
-

Distância, Híbrido, 

Presencial

Regularização 

Fundiária direta em 

imóveis da União - 

CUEM e CDRU

Atualizar e ampliar os conhecimentos dos 

servidores acerca da temática

Administração 

Pública

Governança e 

Gestão de 

Riscos

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - - -

Atualizar e ampliar os conhecimentos dos 

servidores acerca da temática

Administração 

Pública

Gestão de 

Pessoas

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas), 

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia), 

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal), 

Visão de futuro 

(liderança/estratégia), Visão 

Sistêmica (transversal)

Sim
Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - - -

Atualizar e ampliar os conhecimentos dos 

servidores acerca da temática

Administração 

Pública

Estratégia, 

Projetos e 

Processos

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - - -

Regularização Fundiária Urbana

Planejamento 

Urbano e 

Regional

Métodos e 

Técnicas do 

Planejamento 

Urbano e 

Regional

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Orientação por valores éticos 

(transversal), Resolução de 

problemas com base em 

dados (transversal), Visão 

Sistêmica (transversal)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso, Educação 

Formal
-

Distância, Híbrido, 

Presencial

TAUS - Legislação e 

melhores práticas



Desenvolver os conhecimentos e 

habilidades relacionadas a utilização da 

ferramenta - Painel PAI

Administração 

Pública
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Orientação por valores éticos 

(transversal), Resolução de 

problemas com base em 

dados (transversal), Visão 

Sistêmica (transversal)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso -
Distância, Híbrido, 

Presencial

Utilização do sistema 

SPIUNET para 

servidores de órgãos 

que utilizam imóveis 

da União

Aprimorar conhecimentos relacionados à 

hidrologia relativa aos imóveis da União

Engenharia 

Civil
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), 

Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Educação Formal
Educação 

Formal/Doutorado
Híbrido, Presencial -

Regressão Espacial
Probabilidade 

e Estatística

Probabilidade e 

Estatística 

Aplicadas

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Conhecimento em 

Regressão Espacial

Noções básicas de georreferenciamento GeoCiências Geodesia
Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso -

Distância, Híbrido, 

Presencial

Noções para análise 

de processos de 

incorporação e de 

usucapião

Atividades em arquivologia
Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso -

Distância, Híbrido, 

Presencial

Catalogação em 

arquivo

Gerenciar equipes de trabalho por meio de 

tecnologias de comunicação e informação, 

adotando padrões de conduta apropriados 

para relações interpessoais virtuais.

Administração -
Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Criar ambiente favorável a processos de 

mudança organizacional, experimentação e 

melhoria contínua, estimulando a 

criatividade e adoção de soluções 

inovadoras para lidar com desafios atuais e 

futuros.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Oferecer ao servidor informações a 

respeito de seu desempenho, apontando 

pontos positivos e pontos a melhorar.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Respeitar e avaliar opiniões, ideias e 

pensamentos divergentes, mostrando-se 

aberto à reavaliação de projetos, soluções 

e estratégias, adaptando-se a novos 

cenários.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Mediar conflitos, considerando as partes 

envolvidas e propondo soluções viáveis 

com foco na efetividade organizacional.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Representar a RFB em eventos internos e 

externos de relevância institucional, de 

acordo com os interesses e propósitos da 

instituição, com postura, clareza e 

comunicação adequada.

Comunicação -
Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Comunicação - - - -



Elaborar objetivos, metas e iniciativas para 

as unidades e equipes, alinhadas às 

estratégias institucionais, identificando 

necessidades e prioridades para a 

maximização dos resultados.

Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Liderar pessoas e equipes, inspirando pelo 

exemplo, promovendo inclusão, 

cooperação, colaboração, valorização, bem-

estar, desenvolvimento contínuo e a alta 

performance.

Outras não 

especificadas
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Responder às adversidades, lidando com 

pressões cotidianas e ajustando as ações 

de forma persistente e proativa.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Atuar de forma colaborativa e proativa junto 

aos atores essenciais ao alcance dos 

objetivos estratégicos da organização, 

buscando agendas de interesse comum e 

promovendo o fortalecimento das relações 

institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Estabelecer acordos e consensos com 

pessoas e grupos de acordo com as 

condições e contrapartidas da instituição, 

utilizando técnicas de negociação por meio 

de processo democrático, ético e legal.

Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Comunicar os propósitos, estratégias, 

planos e resultados da organização, 

atuando com empatia, assertividade e 

clareza.

Comunicação -
Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Comunicação - - - -

Identificar suas forças, fraquezas, 

capacidades e limitações, lidando com 

suas emoções, na busca do 

autodesenvolvimento contínuo, para a 

construção da capacidade de liderança.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Gerir resultados de pessoas e equipes com 

base em desempenho, metas e 

produtividade, atuando com assertividade 

no monitoramento de projetos e ações.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Respeitar os princípios que norteiam a 

função pública e os valores institucionais 

de integridade, imparcialidade,  

profissionalismo e transparência

Outras não 

especificadas
-

Orientação por valores éticos 

(transversal)
Sim Ética - - - -

Conduzir suas atividades com foco nos 

objetivos e metas organizacionais, 

primando pelo comprometimento e 

desenvolvimento profissional.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -



Atender tempestivamente a demandas 

internas e externas, tendo em vista a 

natureza da solicitação, a legislação 

vigente e os sistemas disponíveis, 

adequando sua linguagem e postura para 

este fim.

Administração -
Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conceber, implantar e incrementar 

soluções inovadoras, pelo uso de 

questionamento e experimentação, 

gerando valor para a organização e para a 

sociedade.

Outras não 

especificadas
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Disseminar e compartilhar o conhecimento 

adquirido por meio da sistematização de 

instrumentos, tais como manuais, roteiros e 

tutorias.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar as ações de 

autorregularização, identificando e 

analisando justificativas apresentadas e 

ações realizadas pelos contribuintes, 

utilizando sistema próprio.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar os Créditos Tributários, por 

meio de ferramentas pertinentes, 

analisando situações de extinção e 

suspensão, dando o encaminhamento 

adequado e identificando aqueles com 

risco de prescrição para inscrição em 

Divida Ativa.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar e controlar a adimplência das 

diversas modalidades de parcelamento, 

utilizando sistema específico ou 

manualmente, de acordo com os 

normativos vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Acompanhar a tramitação dos processos 

com crédito tributário sub judice, utilizando 

fontes internas e externas de informação, 

dando tratamento adequado aos débitos 

nos sistemas de controle interno, de acordo 

com a legislação pertinente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Adaptar-se aos desafios, contingências e  

modificações do contexto organizacional,  

mostrando receptividade a processos de 

mudança.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar os resultados dos dados, segundo 

os critérios estabelecidos, pelas unidades 

centrais, superintendências e unidades 

descentralizadas, verificando sua 

adequação à realidade, realizando 

eventuais melhorias no processo de 

trabalho.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Identificar e analisar os Créditos Tributários 

(CT) com risco de prescrição, por meio de 

gerenciais e extratores de dados, 

encaminhando-os para cobrança, 

inscrevendo-os em Dívida Ativa da União 

(DAU) ou extiguindo o CT.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar as solicitações das Instituições, 

relativas ao cumprimento do contrato, 

utilizando os sistemas adequados e de 

acordo com as normas vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Analisar atos e fatos jurídicos, confrontando-

os com as normas, doutrina e 

jurisprudência pertinentes, elaborando 

manifestações orais ou escritas.

Direito - Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Operar funcionalidades de aplicativos de 

automação de escritório, tais como: 

planilhas, processadores de texto e 

ferramentas de apresentação, de acordo 

com os padrões institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Arrolar bens e direitos do sujeito passivo 

e/ou solicitar medida de cautelar fiscal, de 

acordo com a legislação e as normas 

pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Atender tempestivamente a demandas 

internas e externas, tendo em vista a 

natureza da solicitação, a legislação 

vigente e os sistemas disponíveis, 

adequando sua linguagem e postura para 

este fim.

Administração 

Pública
-

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prestar serviços de atendimento ao 

contribuinte, utilizando os diversos canais 

disponíveis, normativos e manual vigentes , 

considerando as situações concretas do 

cidadão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal), Outras 

não especificadas

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar a auditoria do direito creditório  em 

pedidos de restituição, ressarcimento, 

reembolso ou em declarações de 

compensação, conforme a amplitude do 

procedimento fiscal definido e  nos termos 

da legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar ações de cidadania  fiscal, para 

sensibilização da sociedade, de acordo 

com os projetos desenvolvidos, atuando 

com equipes multidisciplinares.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Classificar sistematicamente a 

arrecadação, de acordo com as naturezas 

de receitas definidas pela Secretaria de 

Orçamento Federal (SOF) e com a 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Efetuar a cobrança dos contribuintes 

inadimplentes, considerando o valor do 

crédito tributário e o prazo prescricional 

para cobrança, inclusive consderando  

critérios de risco de acordo com as normas 

pertinentes utilizando os meios adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Disseminar e compartilhar o conhecimento 

adquirido por meio da sistematização de 

instrumentos, tais como manuais, roteiros e 

tutorias.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Comunicar-se de forma objetiva,  

exercendo a escuta ativa, com linguagem 

acessível e adequada ao contexto e às 

características do interlocutor.

Comunicação -
Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Comunicação - - - -

Contituir o crédito tributário conforme as 

normas  pertinentes e utilizando as 

ferramentas adequadas, no âmbito da 

cobrança.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Controlar a  concessão de benefícios 

fiscais, regimes especiais de tributação e 

Simples Nacional/Simei, de acordo com as  

normas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conciliar as informações do fluxo da 

arrecadação de tributos e depósitos 

judiciais e administrativos, utilizando os 

sistemas adequados.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Atuar de forma colaborativa e proativa junto 

aos atores essenciais ao alcance dos 

objetivos estratégicos da organização, 

buscando agendas de interesse comum e 

promovendo o fortalecimento das relações 

institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir critérios para criação de análises de 

distorções, considerando as características 

do tributo, o nível da arrecadação e as 

particularidades das regiões.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar as diferentes etapas das ações 

da Caixa Econômica Federal relativas ao 

Depósito Judicial, de acordo com a 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar minutas, pareceres, despachos, 

relatórios e outros documentos, 

observando o Manual de Redação da RFB 

e as normas pertinentes.

Administração - Outras não especificadas Sim Documentação e Arquivo - - - -

Elaborar indicadores para 

acompanhamento de atividades, de acordo 

com metodologia utilizada na RFB

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -



Elaborar metodologias de monitoramento 

da conformidade do comportamento 

econômico-tributário dos maiores 

contribuintes, com base em análise de 

contexto, tais como: metas institucionais, 

planejamento estratégico, critérios de 

relevância.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar metodologias para estudos de 

maiores contribuintes e de setores 

econômicos considerando aspectos, tais 

como estrutura de negócio, o grupo e o 

setor econômico, com base em dados e 

informações coletados de fontes internas e 

externas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar plano de comunicação que 

contenha diretrizes estratégicas para a 

comunicação institucional, interna e 

externa, fortalecendo a imagem da RFB 

perante a sociedade.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Elaborar projetos de Cidadania Fiscal que 

contribuam para a formação, informação, 

orientação e/ou assistência ao cidadão, 

conforme diretrizes propostas, utilizando as 

ferramentas institucionais.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Elaborar relatórios gerenciais da Ouvidoria, 

com base nas informações obtidas no 

sistema próprio e por meio do Serviço de 

Informação ao Cidadão (SIC), de acordo 

com as normas legais e regulamentadoras 

vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Propor alterações referentes as 

informações a serem coletadas por meio 

de declarações, de acordo com a 

legislação vigente e eventuais demandas 

de contribuintes e/ou de outras áreas de 

negócios.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Extrair, manipular e analisar dados, a partir 

de fontes internas ou externas, utilizando 

conceitos, técnicas e ferramentas 

adequados, de acordo com normas, 

metodologia e procedimentos pertinentes.

Administração -
Resolução de problemas com 

base em dados (transversal)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Conduzir ações de aprendizagem, nas 

modalidades presencial e à distância, 

utilizando metodologias adequadas, de 

acordo com os objetivos instrucionais 

estabelecidos.

Educação - Outras não especificadas Sim Gestão de pessoas - - - -

Fiscalizar o contrato administrativo 

estabelecido com a rede arrecadadora, de 

acordo com a legislação vigente.

Outras não 

especificadas
-

Orientação por valores éticos 

(transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Monitorar e avaliar a execução de 

contratos, com base nas orientações do 

gestor do contrato, nos termos contratuais 

e na legislação vigente.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim Serviços gerais (logística) - - - -

Conduzir suas atividades com foco nos 

objetivos e metas organizacionais, 

primando pelo comprometimento e 

desenvolvimento profissional.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Monitorar e executar projetos e programas, 

de acordo com os objetivos institucionais, 

observados os prazos e orçamentos, 

utilizando metodologias e ferramentas 

adequadas.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim Planejamento e orçamento - - - -

Mediar conflitos, considerando as partes 

envolvidas e propondo soluções viáveis 

com foco na efetividade organizacional.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar, avaliar, tratar e monitorar de 

forma sistemática, estruturada e oportuna 

os riscos em sua área de atuação, de 

forma alinhada aos contextos internos e 

externos, baseando-se nas melhores 

informações disponíveis, com respostas 

adequadas e tempestivas.

Administração -
Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir as regras de negócio aplicáveis e 

homologar sistemas corporativos, 

monitorando sua utilização e efetuando as 

correções necessárias, de acordo com as 

devolutivas dos usuários e as normas 

pertinentes.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Sim

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Identificar contribuintes e setores 

econômicos estratégicos, bem como 

ocupações principais de maior interesse 

fiscal, com base em dados e informações 

coletados de fontes internas e externas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar desconformidades tributárias 

conforme as normas pertinentes e 

utilizando as ferramentas adequadas, 

inclusive analisando a necessidade de 

realizar reunião de conformidade.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e aplicar as medidas coercitivas 

cabíves na cobrança dos débitos ou 

formalizar as respectivas representações, 

conforme as normas  pertinentes e 

utilizando as ferramentas adequadas.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar e corrigir inconsistências e/ou 

irregularidades nos cadastros, por meio da 

análise das bases de dados, sistemas e 

demais fontes de informação disponíveis, 

de acordo com os parâmetros 

estabelecidos nas normas vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -



Efetuar as inscrições e atualizações 

cadastrais utilizando os sistemas 

pertinentes, de acordo com as normas 

vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Utilizar tecnologias digitais na execução 

das atividades necessárias à geração de 

produtos e serviços internos e externos, na 

comunicação e como ferramenta de 

gestão.

Ciência da 

Informação
-

Mentalidade Digital 

(transversal)
Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Demonstrar fluência em lingua estrangeira 

afeta às atividades da Instituição, de 

acordo com a norma culta.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -

Oferecer ao servidor informações a 

respeito de seu desempenho, apontando 

pontos positivos e pontos a melhorar.

Outras não 

especificadas
-

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Cadastrar os processos envolvendo 

declaração de compensação realizando a 

operacionalização , quando necessário,  

nos respectivos sistemas da RFB, 

observando os manuais e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Cadastrar os pedidos de restituição, 

ressarcimento e reembolso realizando os 

procedimentos necessários ao pagamento 

da restituição, inclusive a compensação de 

ofício,  nos respectivos sistemas da RFB, 

observando os manuais e a legislação 

vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Operacionalizar os convênios cadastrais, 

por meio de suporte e orientação técnica 

aos conveniados, de acordo com as 

cláusulas pactuadas.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar a instrução processual do 

contencioso dos  pedidos de restituição, 

ressarcimento e reembolso, declaração de 

compensação e multa isolada por 

compensação indevida e o envio aos 

órgãos julgadores, observando os manuais 

e a legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir a necessidade de pessoal e as 

atividades de atendimento e orientação, de 

acordo com o perfil dos atendentes, com  

as diretrizes da organização e as 

demandas dos cidadãos.

Outras não 

especificadas
-

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia), Foco 

nos resultados para os 

cidadãos (transversal)

Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Organizar e conduzir encontros, 

presenciais ou à distância, com foco nos 

resultados esperados, primando pelo 

engajamento de todos os participantes e 

observando o cronograma definido.

Administração -
Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -



Prospectar, interagir e manter parcerias 

com instituições públicas, sociedade civil, 

segmento empresarial e outras 

organizações, com o intuito de alcançar os 

objetivos do órgão.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir estratégia e planejamento das 

ações de cobrança do crédito tributário, em 

conformidade com o perfil do devedor, 

definindo metas e indicadores para cada 

ação de cobrança, em conjunto com as 

unidades descentralizadas, e divulgá-las às 

unidades executoras.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Definir critérios normativos de priorização 

de tratamento de ações relativas aos 

contribuintes diferenciados, com base em 

análise de contexto, tais como: metas 

institucionais, planejaemnto estratégico, 

critérios de relevância.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Fornecer informações e orientações 

técnicas relativas aos projetos estratégicos 

relacionados ao cadastro, com base nos 

normativos e fluxos de trabalho vigentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar palestras  e eventos  para a 

promoção da cidadania fiscal, com 

adequação aos objetivos propostos, 

utilizando métodos e técnicas de 

apresentação e oratória.

Outras não 

especificadas
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Identificar possibilidades de racionalização, 

automatização e melhoria das rotinas e 

processos de trabalho, considerando as 

boas práticas nos âmbitos interno e 

externo, assim como as necessidades e 

expectativas dos usuários.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Identificar possibilidades de racionalização, 

automatização e melhoria das rotinas e 

processos de trabalho, considerando as 

boas práticas nos âmbitos interno e 

externo, assim como as necessidades e 

expectativas dos usuários.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Identificar possibilidades de racionalização, 

automatização e melhoria das rotinas e 

processos de trabalho, considerando as 

boas práticas nos âmbitos interno e 

externo, assim como as necessidades e 

expectativas dos usuários.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -



Identificar e rescindir os parcelamentos 

inadimplentes, praticando os atos 

necessários, de acordo com a legislação 

pertinente, utilizando os sistemas 

disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Averiguar a regularidade do crédito 

tributário constituído, em conformidade 

com atos legais e prazos prescricionais, 

adotando as medidas necessárias, 

utilizando as ferramentas pertinentes.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

plicar metodologias de seleção do direito 

creditório  em pedidos de restituição, 

ressarcimento, reembolso ou em 

declarações de compensação, adotando 

critérios de risco para priorizar a auditoria 

do direito creditório, definindo a amplitude 

do procedimento fiscal e compatibilizando a 

quantidade de tr

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aplicar metodologias de seleção do direito 

creditório  em pedidos de restituição, 

ressarcimento, reembolso ou em 

declarações de compensação, adotando 

critérios de risco para priorizar a auditoria 

do direito creditório, definindo a amplitude 

do procedimento fiscal e compatibilizando a 

quantidade de t

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Realizar atividades de testes de sistemas, 

gerando artefatos, em conformidade com a 

documentação exigida pela RFB.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Tecnologia da informação e 

comunicação
- - - -

Organizar e executar suas atividades 

profissionais fora das dependências da 

instituição, de forma a preservar os laços 

interpessoais e o engajamento no trabalho, 

estabelecendo prioridades e prevendo o 

tempo necessário para sua realização,  

com a utilização de tecnologias de 

comunicação e sistemas de

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Prospectar cenários futuros e tendências, 

traçando diretrizes estratégicas de acordo 

com a missão institucional, preparando a 

organização para novos desafios.

Outras não 

especificadas
-

Visão de futuro 

(liderança/estratégia)
Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Avaliar o impacto de suas ações para a 

obtenção dos resultados institucionais, 

considerando  a interação e a 

interdependência entre unidades e 

processos de trabalho.

Outras não 

especificadas
- Visão Sistêmica (transversal) Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aperfeiçoamento da capacidade análitica 

da equipe de Estudos Econômico-Fiscais

Administração 

Pública
-

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Planejamento e orçamento Educação Formal

Educação 

Formal/Doutorado
Presencial Doutorado Exterior



Aprimorar análises do governo geral e do 

federalismo no Brasil e no mundo

Administração 

Pública
-

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Planejamento e orçamento Educação Formal

Educação 

Formal/Doutorado
Presencial

Doutorado em 

Economia, Ciência 

Política, 

Administração, 

Filosofia ou 

Administração Pública 

no Exterior

Aprimorar análises do governo geral e do 

federalismo no Brasil e no mundo

Administração 

Pública
-

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

Elaboração de Tese 

do Mestrado

Aprimorar análises do governo geral e do 

federalismo no Brasil e no mundo

Administração 

Pública
-

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Planejamento e orçamento Educação Formal

Educação 

Formal/Doutorado
Presencial

Doutorado em 

Economia, Ciência 

Política, 

Administração, 

Filosofia ou 

Administração no 

País

Aprimorar análises do governo geral e do 

federalismo no Brasil e no mundo

Administração 

Pública
-

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Planejamento e orçamento Curso - -

Elaboração de Tese 

do Doutorado

Aprimorar análises do governo geral e do 

federalismo no Brasil e no mundo

Administração 

Pública
-

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

Elaboração de Tese 

do MBA

Analisar dados e informações
Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Formação Cientista 

de Dados

Analisar dados e informações
Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Formação Inteligência 

Artificial

Aprimoramento gerencial
Administração 

Pública
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas Curso - Distância

Gerenciamento de 

equipes

Aprimoramento gerencial
Administração 

Pública
-

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas Curso - Distância Gestão de Conflitos

Análise e gestão de riscos financeiros
Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

Gestão de Crédito e 

Risco

Melhoria na produtividade no trabalho
Administração 

Pública
Liderança Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Curso - Distância Gestão de projetos

Atualização de conhecimentos técnicos do 

processo orçamentário e financeiro para 

aplicação na programação financeira

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

Gestão Orçamentária 

e Financeira - Visão 

Geral

Fornecer ferramentas para melhoria 

contínua em gestão de pessoas

Administração 

Pública
Liderança

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas Curso - -

GESTÃO POR 

COMPETÊNCIAS

Atualização das equipes e otimização de 

rotinas e projetos

Administração 

Pública
Liderança

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas - - Híbrido

Inovação no Serviço 

público

Facilitar o manejo de dados e o 

desenvolvimento de estudos com base nos 

dados recebidos no Siconfi.

Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Introdução à Data 

Science com Python 

www.caelum.com.br/c

urso-data-science-

com-python

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

Legislação de 

Finaças Públicas

Aquisição de conhecimentos relativos à 

Gestão orçamentária e financeira da Dívida 

Pública

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento Educação Formal - Distância

Tese de Mestrado em 

Economia do Setor 

Público

Capacitar servidores em machine learning
Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância Linguagem R

Capacitar servidores em Machine Learning
Ciência da 

Computação
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Machine Learning por 

projetos



Aprimorar análises do governo geral e do 

federalismo no Brasil e no mundo

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento Educação Formal

Educação 

Formal/Doutorado
Presencial

Doutorado em 

Finanças ou Finanças 

Públicas

Aprofundar conhecimentos relativos à 

Gestão orçamentária e financeira da Dívida 

Pública

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento Educação Formal - Híbrido

Mestrado em 

Economia do Setor 

Público

Coordenação
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Curso - Híbrido

Método Harvard de 

Negociação

Condução de Projetos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Gestão de pessoas Curso - Híbrido

Metodologias de 

Projetos

Representar a Coordenação
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Híbrido Midia Trainning

Aperfeiçoamento da capacidade analítica 

da equipe Transparência das Estatísticas 

Fiscais

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento Educação Formal

Educação 

Formal/Mestrado
Presencial

Mestrado em 

Administração ou 

Administração Pública

Aperfeiçoamento da capacidade analítica 

da equipe Transparência das Estatísticas 

Fiscais

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento Educação Formal

Educação 

Formal/Mestrado
Presencial Mestrado no Exterior

Aprimorar avaliação de políticas publicas 

voltada aos espectos econômicos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento Educação Formal

Educação 

Formal/Mestrado
Híbrido

Mestrado em 

economia

Relações Institucionais
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Neurociências e 

Comportamento

Capacitar o servidor para desempenhar 

melhor suas atividades e processos

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento Educação Formal

Educação 

Formal/Mestrado, 

Educação 

Formal/Doutorado

Híbrido
Mestrado/Doutorado 

em Estatística/Atuária

Ampliar conhecimentos para aplicação nas 

análises

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

Orçamento Público e 

Lei de 

Responsabilidade 

Fiscal

Aperfeiçoar conhecimentos em política 

fiscal

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

Políticas Fiscal, 

Monetária e Cambial

Imersão em conceitos necessários à área.
Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

Treinamento em 

conceitos de 

contabilidade pública

Aprimorar o conhecimento em políticas 

públicas

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento Curso - Distância Políticas públicas

Construção dos Painéis Gerenciais da 

Dívida

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância Power BI

Qualificar os servidores em programação
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Programação 

(possivelmente 

Coding Bootcamp)

Elaborar relatórios gerenciais com dados 

estatísticos precisos e didáticos

Administração 

Pública
Inovação

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Treinamento em 

Sistemas de análise, 

manipulação e 

apresentação de 

dados (e.g. R, Excel, 

SQL, Tesouro 

Gerencial, Pandas, 

Power BI)

Capacitar o servidor em Programação em 

Python

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Programação em 

Python



Analisar a  gestão financeira  sob a ótica da 

elaboração, desenho e implementação de 

políticas públicas

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

Public Financial 

Management

Aprofundar os conhecimentos para 

responder a demandas das setoriais 

contábeis de órgão superior, a fim de 

garantir agilidade no atendimento com 

vistas a correta execução contábil, 

orçamentária, financeira e patrimonial.

Outras não 

especificadas
-

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância Contabilidade Pública

Melhorar o uso, pela equipe, do sistema 

Tesouro Gerencial

Administração 

Pública
Inovação

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Treinamento em 

Tesouro Gerencial

Atualização de conhecimentos técnicos
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Relatórios Dinâmicos 

e Dashboards - FGV

Desenvolver aspectos relacionados à 

avaliação de riscos fiscais sob a otica das 

instituições internacionais

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Risk Management 

(ES)

Aperfeiçoar conhecimento em sistema 

tributário

Administração 

Pública
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância Tributação

Aperfeiçoar conhecimentos em SFN
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

Sistema Financeiro 

Nacional

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública
Inovação

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Híbrido

Acesso a Recursos 

do Saneamento: 

Mecanismos PAC - 

Financiamento

Aprimoramento gerencial
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

Técnicas de 

Negociação

Aprimorar o conhecimento em política fiscal Economia -
Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância Equilíbrio Fiscal

Compreender a realidade fiscal da América 

Latina

Administração 

Pública
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

The Macroeconomic 

Reality: An 

Introduction to 

Problems and Policies 

of Growth and 

Stability in Latin 

America

Aprimoramento técnico Matemática
Matemática 

Aplicada

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

Matemática 

Financeira

Imersão em conceitos necessários à área
Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

Treinamento em 

conceitos de 

contabilidade pública

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

Acesso a Recursos 

do Saneamento: 

Mecanismos OGU-

NÃO PAC 

(Transferências 

Voluntárias)

Avaliar portfólios, programas e projetos, 

utilizando as respectivas metodologias 

adotadas pela instituição, alinhando-as ao 

planejamento estratégico institucional.

Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -



Aprimoramento técnico
Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

Acesso a Recursos 

do Saneamento: 

Mecanismos OGU-

PAC (Transferências 

Obrigatórias)

Desenvolver competências dos servidores 

no campo da programação em VBA - 

Visual Basic for Applications, visando suprir 

necessidades internas de automatização 

de processos

Ciência da 

Computação
-

Geração de valor para o 

usuário (liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Híbrido

VBA - Visual Basic for 

Applications

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública
-

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

Administração de 

Serviços na Nuvem 

de Governo

Aprimorar análise sobre as demonstrações 

contábeis de empresas

Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

Análise das 

Demonstrações 

Contábeis

Aprimoramento técnico
Ciência da 

Computação
-

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

Análise de Dados em 

Linguagem R

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública
Liderança

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas Curso - Híbrido

Criatividade e Novas 

Tecnologias no 

Serviço Público

Capacitar servidores em manipulacao 

exploracao de dados

Ciência da 

Computação
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Análise Exploratória 

de Dados

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública
Liderança

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas Curso - Híbrido Cursos de Devops

Aperfeiçoar conhecimentos dos servidores 

públicos sobre avaliação de políticas 

públicas

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

Avaliação de Políticas 

Públicas Ex-post

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública
Inovação

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Híbrido

DESIGN THINKING 

PARA INOVAÇÃO EM 

GOVERNO

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

Educação Fiscal - 

Estado e Tributação

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

EDUCAÇÃO FISCAL - 

ORÇAMENTO E 

COESÃO SOCIAL

Elaborar e manter atualizada a Política de 

Gestão de Riscos Institucionais e normas 

complementares que orientem a execução 

do processo de gerenciamento de riscos, 

segundo a legislação vigente, as boas 

práticas internacionais e os objetivos 

estratégicos da RFB.

Administração -
Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Aprimorar a habilidade de construção de 

planilhas em excel, inclusive com 

automação de processo via VBA

Ciência da 

Computação
-

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Avançado em Excel e 

VBA

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública
-

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

Elaboração de 

Dissertação de 

mestrado profissional 

em Economia

Capacitar servidores em machine learning
Ciência da 

Computação
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

"CAREER TRACK 

Data Analyst with R"



Aprimoramento técnico
Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido Equilíbrio Fiscal

Identificar, analisar e avaliar riscos 

institucionais, positivos e negativos, dos 

processos de trabalho e sua relevância, 

aplicando a metodologia  da RFB na 

produção dos Mapas de Riscos e Planos 

de Ação, utilizando análise crítica, e 

considerando conhecimentos e 

experiências sobre o processo em aval

Administração -
Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

Federalismo e 

Federalismo Fiscal no 

Brasil

Promover a certificação e estabelecer 

regras de conduta que devem orientar os 

profissionais que atuam ou que venham a 

atuar junto aos componentes 

organizacionais de ouvidoria das 

instituições financeiras e instituições de 

pagamento.

Administração 

Pública

Ouvidoria e Lei 

de Acesso à 

Informação

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

Certificação de 

Ouvidoria

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

Educação Fiscal - 

Estado e Tributação

Validar a aplicação da metodologia de 

gerenciamento de riscos institucionais, pela 

área responsável pelo processo de trabalho 

por meio dos documentos gerados de 

acordo com a Política de Gestão de Riscos 

da RFB e normas complementares, 

utilizando os sistemas disponibilizados

Administração -
Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Melhoria na produtividade no trabalho
Ciência da 

Computação
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância Ciência de dados

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública
Liderança

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas Curso - Híbrido

Gestão de Equipes no 

Trabalho Remoto

Representar a RFB em fóruns, eventos e 

iniciativas nacionais e internacionais, de 

acordo com seu conhecimento técnico, 

com postura, clareza e comunicação 

adequada, respeitando o protocolo 

diplomático.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Fortalecer o conhecimento da língua 

inglesa
Letras

Línguas 

Estrangeiras 

Modernas

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido Avançado de inglês

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública
Liderança

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas Curso - Híbrido

Gestão de Riscos em 

Processos de 

Trabalho (segundo o 

Coso)

Capacitar servidor em conceitos básicos de 

programação, algoritmos, análise de dados 

e machine learning

Ciência da 

Computação
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância Coding Bootcamp

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

Gestão Orçamentária 

e Financeira



Identificar, avaliar, tratar e monitorar de 

forma sistemática, estruturada e oportuna 

os riscos em sua área de atuação, de 

forma alinhada aos contextos internos e 

externos, baseando-se nas melhores 

informações disponíveis, com respostas 

adequadas e tempestivas.

Administração -
Gestão de crises 

(liderança/resultados)
Sim

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Formular,implementar,  monitorar e avaliar 

projetos de PPP e de Concessões

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância Concessões e PPPs

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública
Liderança

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas Curso - Híbrido

Gestão Pessoal – 

Base da Liderança

Aperfeiçoamento da capacidade análitica 

da equipe de Estudos Econômico-Fiscais

Ciência da 

Computação
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Construção de 

Cenários e Previsões 

usando o R

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública
Inovação

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Híbrido

Governança de 

Dados

Elaborar papeis de trabalho de auditoria, de 

acordo com  manuais, normas e melhores 

práticas de auditoria, com clareza, 

objetividade e imparcialidade.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Controle Interno - - - -

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública
Inovação

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Híbrido Governo Aberto

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública
Liderança

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas Curso - Híbrido

Inteligência 

Emocional

Elaborar relatórios de Auditoria Interna, de 

acordo com  manuais e normas aplicáveis.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Controle Interno - - - -

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública
Liderança

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas Curso - Híbrido

Introdução à Gestão 

de Projetos

Conhecimento de Contabilidade aplicada 

ao Setor Público

Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

Contabilidade 

aplicada ao Setor 

Público

Aprimoramento técnico Economia

Economia 

Monetária e 

Fiscal

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

Introdução ao Estudo 

da Economia do Setor 

Público

Aplicar técnicas de auditoria, de acordo 

com manuais, normas e melhores práticas 

de auditoria, coletando e analisando dados 

e informações.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não Controle Interno - - - -

Aprimorar o conhecimento de língua 

estrangeira
Letras -

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

Curso Espanhol no 

Exterior

Aprimoramento técnico Economia

Economia 

Monetária e 

Fiscal

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

Lei de 

Responsabilidade 

Fiscal (LRF) e Novo 

Regime Fiscal (NRF)

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública
-

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

Monografia de 

Mestrado em 

Economia do Setor 

Público

Elaborar relatórios gerenciais com dados 

da execução financeira e orçamentária do 

OGU  precisos e didáticos

Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

Contabilidade 

Aplicada ao Setor 

Público - CASP



Gerir resultados de pessoas e equipes com 

base em desempenho, metas e 

produtividade, atuando com assertividade 

no monitoramento de projetos e ações.

Administração -
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública
Liderança

Engajamento de pessoas e 

equipes (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas Curso - Híbrido

Noções Básicas para 

Coordenar Cursos On-

line

Aperfeiçoamento das competências para 

interação com representantes de outros 

países

Letras

Línguas 

Estrangeiras 

Modernas

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

Curso de Idiomas - 

Imersão

Aprimoramento técnico Direito Direito Público
Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

Noções Introdutórias 

de Licitação e 

Contratos 

Administrativos

Comunicar os propósitos, estratégias, 

planos e resultados da organização, 

atuando com empatia, assertividade e 

clareza.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Aperfeiçoar o uso do idioma inglês Letras

Línguas 

Estrangeiras 

Modernas

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Presencial

Curso de Inglês no 

Exterior

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido Orçamento Público

Aquisição de conhecimentos relativos à 

Gestão orçamentária e financeira da Dívida 

Pública

Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância Contabilidade Pública

Elaborar estudos tributários e aduaneiros, 

inclusive calculando impacto orçamentário 

e financeiro de medidas propostas, 

utilizando modelos matemáticos, 

simuladores, extração de dados, 

informações sobre cenários econômicos e 

legislação vigente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Favorecer a participação social sobre sua 

atuação

Administração 

Pública
Liderança

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não Gestão de pessoas Curso - Distância CONTROLE SOCIAL

Elaborar estudos periódicos sobre o 

cenário macroeconômico nacional e 

internacional, baseados em dados 

extraídos do noticiário, da legislação 

instituída e dos sistemas internos 

disponíveis.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Obter conhecimentos relativos à Gestão 

orçamentária e financeira da Dívida Pública

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

Curso de Orçamento 

Público

Realizar e monitorar o atendimento das 

demandas do Serviço de Informação ao 

Cidadão (SIC), atuando em conjunto com 

as áreas detentoras dos dados 

demandados, na forma e prazos legais.

Administração 

Pública
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não Ouvidoria - - - -



Aprimoramento técnico
Administração 

Pública
Liderança

Coordenação e colaboração 

em rede (liderança/pessoas)
Não Gestão de pessoas Curso - Híbrido

Planejamento 

Estratégico para 

Organizações 

Públicas

Gestão
Administração 

Pública
Liderança

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não Gestão de pessoas Curso - Híbrido
Curso Essencial para 

Gestores

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública
Inovação

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Híbrido Portal Gov.Br

Aprimoramento técnico
Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

Principais Aspectos 

das Mudanças da 

Contabilidade 

Aplicada ao Setor 

Público

A capacitação indicada apresenta um 

panorama da análise e decisão de 

investimentos, abrangendo temas 

relacionados aos fundamentos de 

economia e tipos de projetos de 

investimentos, as etapas de um projeto de 

investimento, o emprego da engenharia 

econômica como ferramenta para tomada 

de decisão de inv

Administração 

Pública
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

CURSO ONLINE 

ANÁLISE E DECISÃO 

DE INVESTIMENTOS

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública
Inovação

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Híbrido

Proteção de Dados 

Pessoais no Setor 

Público

Elaborar relatórios gerenciais da Ouvidoria, 

com base nas informações obtidas no 

sistema próprio e por meio do Serviço de 

Informação ao Cidadão (SIC), de acordo 

com as normas legais e regulamentadoras 

vigentes.

Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

O curso Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público - Aspectos Gerais da Contabilidade 

Pública tem como objetivo capacitar os 

estudiosos, profissionais e concurseiros, 

em relação aos Aspectos Gerais da 

Contabilidade Pública. O conteúdo é 

desenvolvido de forma bastante dinâmica e 

didática. O aluno terá t

Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

CURSO ONLINE 

CONTABILIDADE 

APLICADA AO 

SETOR PÚBLICO - 

ASPECTOS GERAIS 

DA CONTABILIDADE 

PÚBLICA

Aprimoramento técnico
Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

Siafi Básico – Estado 

e Tributação

Aprimoramento técnico
Outras não 

especificadas
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

SIAFI Ordens 

Bancárias

Elaborar apresentações criatividas e 

assertivas

Ciência da 

Computação
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Curso roteiro + design 

de apresentações



Produzir informações a serem 

disponibilizadas para consulta pública, 

resultantes da coleta e organização de 

dados extraídos dos pedidos recebido por 

meio do Serviço de Informação ao Cidadão 

(SIC).

Administração 

Pública
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não Ouvidoria - - - -

Aprimoramento técnico
Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido Tesouro Gerencial

Aprimoramento técnico
Probabilidade 

e Estatística
Estatística

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

Aperfeiçoamento da 

capacidade de 

extração e 

manipulação de 

dados estatísticos

Capacitar servidor quanto a processo 

orçamentário e normativos fiscais

Administração 

Pública
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

Curso Tópicos 

Especiais do Direito 

Orçamentário 

Brasileiro - Ciclo 

Orçamentário, 

Créditos Adicionais e 

a LRF.

Aprimoramento técnico
Probabilidade 

e Estatística
Estatística

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

Aperfeiçoamento da 

capacidade análitica 

da equipe de Estudos 

Econômico-Fiscais

Monitorar os indicadores de desempenho 

da Ouvidoria, a partir das informações 

coletadas nos sistemas disponíveis, de 

acordo com a forma e periodicidade 

estabelecidos em regulamento.

Administração -
Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
- - - -

Aprimorar o conhecimento esobre 

Orçamento público

Administração 

Pública
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

ORÇAMENTO 

PÚBLICO

Capacitar o servidor para desempenhar 

melhor suas atividades e processos

Administração 

Pública
-

Comunicação estratégica 

(liderança/estratégia)
Não Planejamento e orçamento Educação Formal

Educação 

Formal/Mestrado
Híbrido

Mestrado em 

Finanças ou Finanças 

Públicas

Formular resposta à manifestação do 

usuário por meio do sistema próprio da 

Ouvidoria, com base nas informações 

recebidas ou coletadas, de forma clara, 

concisa, imparcial e conclusiva, em 

linguagem cidadã, no prazo legal.

Administração -
Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não Ouvidoria - - - -

Facilitar o manejo de dados e o 

desenvolvimento de estudos com base nos 

dados recebidos no Siconfi.

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Cursos de Business 

Inteligence da 

plataforma alura: 

www.alura.com.br/cur

sos-online-dada-

science

Identificar manifestações de insastisfação 

nos serviços prestados pela instituição que 

possam demandar medidas preventivas 

e/ou corretivas e recomendá-las aos 

respectivos responsáveis.

Administração 

Pública
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não Ouvidoria - - - -



Facilitar o manejo de dados e o 

desenvolvimento de estudos com base nos 

dados recebidos no Siconfi.

Ciência da 

Computação
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Cursos de data 

science da plataforma 

alura: 

www.alura.com.br/cur

sos-online-dada-

science

Facilitar o manejo de dados e o 

desenvolvimento de estudos com base nos 

dados recebidos no Siconfi.

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Cursos de Data 

Visualization da 

plataforma alura: 

www.alura.com.br/cur

sos-online-dada-

science

Comunicar-se de forma objetiva,  

exercendo a escuta ativa, com linguagem 

acessível e adequada ao contexto e às 

características do interlocutor.

Comunicação - Comunicação (transversal) Não Comunicação - - - -

Facilitar o manejo de dados e o 

desenvolvimento de estudos com base nos 

dados recebidos no Siconfi.

Probabilidade 

e Estatística
Estatística

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

Cursos de Estatística 

da plataforma alura: 

www.alura.com.br/cur

sos-online-dada-

science

Conduzir ou participar da negociação de 

acordos, aplicando técnicas de negociação, 

conforme os interesses institucionais e 

governamentais, de maneira assertiva e 

imparcial, respeitando o protocolo 

diplomático.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Aperfeiçoamento da capacidade análitica 

da equipe de Estatísticas de Finanças 

Públicas

Administração 

Pública
-

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

Cursos oferecidos 

pelo Fundo Monetário 

Internacional - GFSX 

Básico

Demonstrar fluência em lingua estrangeira 

afeta às atividades da Instituição, de 

acordo com a norma culta.

Comunicação - Comunicação (transversal) Sim Comunicação - - - -

Desenvolver ferramentas para desenho 

mais eficiente de políticas públicas

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

Data for Effective 

Policy Making

Construir e aplicar conhecimento de modo 

autônomo, contínuo e sistemático, 

buscando o aprendizado e o 

desenvolvimento permanente.

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Solucionar problemas com metodologia 

que favorece a criatividade

Administração 

Pública
-

Inovação e mudança 

(liderança/estratégia)
Não

Gestão,  organização e inovação 

institucional
Curso - Distância

DESIGN THINKING 

PARA INOVAÇÃO EM  

GOVERNO

Análise  financeira e jurídica de contratos 

de empréstimo
Direito Direito Público

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância Direito Contratual

Respeitar os princípios que norteiam a 

função pública e os valores institucionais 

de integridade, imparcialidade,  

profissionalismo e transparência

Outras não 

especificadas
-

Orientação por valores éticos 

(transversal)
Não Ética - - - -



Aprimorar o conhecimento em política fiscal
Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

EDUCAÇÃO FISCAL - 

ORÇAMENTO E 

COESÃO SOCIAL

Estimular o engajamento das equipes
Administração 

Pública
Liderança

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não Gestão de pessoas Curso - Híbrido
Engajamento no setor 

público

Desenvolver competências dos servidores 

por meio da Estatística utilizando o R , 

visando suprir necessidades relativas à 

automatização das projeções efetuadas 

pela área

Probabilidade 

e Estatística

Probabilidade e 

Estatística 

Aplicadas

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

Estatística usando o 

R

Aprimorar o conhecimento acerca do 

Federalismo

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

FEDERALISMO E 

FEDERALISMO 

FISCAL NO BRASIL

Otimizar a comunicação interna
Administração 

Pública
Liderança

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não Gestão de pessoas Curso - Híbrido
Feedback no setor 

público

Aperfeiçoamento e Finanças Públicas
Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância Finanças Públicas

Melhoria do conhecimento em orçamento 

público

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças

Gestão para resultados 

(liderança/resultados)
Não Planejamento e orçamento Curso - Híbrido

Financial 

Programming and 

Policies (FPP)

Aplicar metodologias de seleção do direito 

creditório  em pedidos de restituição, 

ressarcimento, reembolso ou em 

declarações de compensação, adotando 

critérios de risco para priorizar a auditoria 

do direito creditório, definindo a amplitude 

do procedimento fiscal e compatibilizando a 

quantidade de t

Outras não 

especificadas
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - - -

Regularização Fundiária em Imóveis da 

União - REURB

Administração 

Pública
-

Foco nos resultados para os 

cidadãos (transversal)
Não Planejamento e orçamento Curso - Distância

DESENVOVIMENTO 

REGIONAL e 

DIREITO 

IMOBILIÁRIO

PROJETO AVANÇADO DE USINAS 

SOLARES GD ATÉ 5MW

Engenharia 

Elétrica
-

Autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal 

(liderança/pessoas)

Não Serviços gerais (logística) Curso - Distância -

Governo Aberto
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Sim

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

Curso - Distância Governo Aberto

Análise de Dados em Linguagem R
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Análise de Dados em 

Linguagem R

Planejamento Governamental
Administração 

Pública
- Outras não especificadas Não

Outra – o tema do desenvolvimento 

não é atualmente coberto por 

sistema estruturante da 

administração

- - -
Planejamento 

Governamental



Adquirir conhecimento sobre  orçamento, 

os conceitos básicos de receita e despesa 

pública, as funções do orçamento, os 

princípios orçamentários e a sua 

aplicabilidade para a boa gestão pública.

Administração 

Pública

Orçamento e 

Finanças
Outras não especificadas Sim Administração financeira Curso - -

Básico em Orçamento 

Público


	Anexo Anexo PDP-2022 (19019263)

