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Curso solicitado Cursos ofertados pela ENAP Modalidade

Gestão de Pessoas

Noções introdutórias de licitação e 

contratos administrativos EAD

Aprender técnicas para 

utilização do Tesouro Gerencial

O sistema integrado de planejamento 

 siop  e orçamento e as alterações 

orçamentárias Presencial
Aprimoramento da comunicação 

e do relacionamento 

interpessoal Gestão pessoal  base da liderança EAD

Aprimorar as ações de auditoria 

com base em riscos Gestão de riscos no setor público EAD
Aprimorar o conhecimento no 

Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI)

Sistema eletrônico de informações  

sei! usar EAD
Aprofundar o conhecimento em 

LIBRAS Introdução à libras EAD
Curso básico de licitações  

enfrentando (e vencendo) tabus

Formação de pregoeiros

Llicitações sustentáveis
Noções Introdutórias De Licitação E 

Contratos Administrativos
Prevenção e detecção de cartéis em 

licitações
Gestão de riscos nas contratações 

públicas
Reajuste, repactuação e planilha de 

custos
Combate a desvios e temas 

polêmicos em contratos para 

elaboração de projetos e execução 

de obras públicas

Contratações públicas sustentáveis
Elaboração de termos de referência 

para contratação de bens e serviços

Introdução ao sistema sigepe  afd

Siape cadastro

Siape folha
Aplicação de penalidades nos 

contratos administrativos
Fiscalização de obras e serviços de 

engenharia
Gestão e fiscalização de contratos 

administrativos

Cidadania e direitos humanos
Direitos humanos: uma declaração 

universal

Educação em direitos humanos
Gestão de conselhos de direitos 

humanos

Capacitação nas áreas de 

planejamento, acompanhamento 

e fiscalização dos contratos de 

serviços terceirizados.

Presencial

Capacitar os servidores que 

atuam em ações afirmativas, 

inclusão e acessibilidade 

(Heteroidentificação)

EAD

Atualização em Licitações e 

Contratos  Noções Gerais
EAD

Atualização frente ao Decreto nº 

10.024, de 20 de setembro de 

2019

Presencial

Cálculos Trabalhistas EAD
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Promoção dos direitos da população 

em situação de rua

Coleta de Provas no PAD

Provas no processo administrativo 

disciplinar EAD
Curso básico de licitações  

enfrentando (e vencendo) tabus

Formação de pregoeiros

Licitações sustentáveis
Noções introdutórias de licitação e 

contratos administrativos
Prevenção e detecção de cartéis em 

licitações
Liderança: desafio do engajamento 

de equipes
A prática sistêmica do gerente de alto 

desempenho

Liderança: reflexão e ação

Lideranças em gestão de pessoas
Lideranças em logística e compras 

públicas

Lideranças em orçamento e finanças
Lideranças em tecnologia da 

informação e comunicações
Lideranças em transformação de 

serviços
Papel do gerente na gestão do 

desempenho de equipe
Programa de desenvolvimento de 

gerentes operacionais  pdgo
Curso básico de licitações  

enfrentando (e vencendo) tabus

Formação de pregoeiros

Licitações sustentáveis
Noções introdutórias de licitação e 

contratos administrativos
Prevenção e detecção de cartéis em 

licitações
Gestão orçamentária e financeira  

visão geral
Lei de responsabilidade fiscal (lrf) e 

novo regime fiscal (nrf)
Práticas na execução orçamentária e 

financeira

Design Trinking Experience
Design etnográfico aplicado ao setor 

público
Presencial

Logística de suprimentos  lei nº 

8.666/93

Pregão e registro de preços
Sustentabilidade na administração 

pública

Gestão de Frotas de Veículos 

Oficiais
EAD

Curso de Formação de Gestores Presencial

Cursos de planejamento da 

contratação de serviço de 

acordo com a IN 5/2017/MPOG

EAD

Execução Orçamentária, 

Financeira e Contábil
Presencial

Capacitar os servidores que 

atuam em ações afirmativas, 

inclusão e acessibilidade 

(Heteroidentificação)

EAD

Contratação direta: Dispensa e 

Inexigibilidade
EAD
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Liderança: desafio do engajamento 

de equipes
A prática sistêmica do gerente de alto 

desempenho

Liderança: reflexão e ação

Lideranças em gestão de pessoas
Lideranças em logística e compras 

públicas

Lideranças em orçamento e finanças
Lideranças em tecnologia da 

informação e comunicações
Lideranças em transformação de 

serviços
Papel do gerente na gestão do 

desempenho de equipe,
Programa de desenvolvimento de 

gerentes operacionais  pdgo
Modelagem e Análise de 

Processos Introdução à gestão de processos EAD
Obter conhecimento em 

gerenciamento, processos, 

indicadores e resultados Introdução à gestão de processos EAD
Curso básico de licitações  

enfrentando (e vencendo) tabus

Formação de pregoeiros

Licitações sustentáveis
Noções introdutórias de licitação e 

contratos administrativos
Prevenção e detecção de cartéis em 

licitações
Fiscalização de projetos e obras de 

engenharia
Gestão e fiscalização de contratos 

administrativos

Obter conhecimentos em 

procedimentos de correição Atividade correcional - visão geral
EAD

Processo Administrativo 

Disciplinar

Provas no processo administrativo 

disciplinar EAD
Repositórios Institucionais : 

gestão, planejamento e 

implementação

Construção de cenários prospectivos, 

gestão da estratégia com bsc Presencial

Sistema de Concessão de 

Diárias e Passagens (SCDP)

Regras e fundamentos do sistema de 

concessão de diárias e passagens 

(scdp) EAD

Licitações sustentáveis
Sustentabilidade na administração 

pública

Obter conhecimento sobre 

fiscalização de projetos e obras 

de engenharia

EAD

Obter conhecimentos sobre 

sustentabilidade na 

Administração Pública

EAD

Melhorias em liderança, gestão 

de conflitos e 

condução/articulação de 

equipes.

Presencial

Obter conhecimento sobre 

combate a fraudes em licitações 

e contratos

EAD
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