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Programa de Fortalecimento de Ouvidorias (PROFORT)

Sistema Federal de Ouvidorias: consolidando o sistema federal de Proteção dos Usuários de Serviços 
Públicos

313
Ouvidorias federais 

em todos os Estados

~4mi
Manifestações/ano 
(elogios, sugestões, 

solicitações, 
denúncias, 

reclamações)

S!M
Recebimento de 
solicitações de 

simplificação do 
Estado

Mediação entre 
usuários e 

prestadores de 
serviços públicos



Programa de Fortalecimento de Ouvidorias (PROFORT)

O Programa e a Rede Nacional de Ouvidorias

• 18 Estados e o DF
• 126 municípios
• TST, TCU, MPDFT, TCE/ES, TRE/GO, TRE/PI, 

MP/MA
• 8 Câmaras Municipais 
• 14 Tribunais Regionais do Trabalho
• 14 Agências, Autarquias, Fundações, 

Secretarias, Institutos e Conselhos

191
Adesões ao PROFORT

45
Ouvidorias na Rede 

Nacional de 
Ouvidorias

• OGU
• 18 Estados e o DF
• 7 capitais estaduais
• TST, TCU, TRE/GO. TRE/PI
• 14 Tribunais Regionais do Trabalho



Programa de Fortalecimento de Ouvidorias (PROFORT)

O Programa e a Rede Nacional de Ouvidorias

Rede Nacional de Ouvidorias

• Ações de ouvidoria conjuntas;
• Proposição de normas sobre ouvidoria pública; 
• Desenvolvimento de projetos de integração de 

sistemas;
• Pesquisas coordenadas sobre canais de 

atendimento;
• Concurso de Boas Práticas da Rede Nacional de 

Ouvidorias



Programa de Fortalecimento de Ouvidorias (PROFORT)

Integração e interoperabilidade 

e-Ouv
65 cessões de código-

fonte no âmbito do 
programa, 155

ouvidorias federais 
usuárias

barramento

Criação e 
desenvolvimento de 

modelo de barramento 
de sistemas de 

ouvidoria

e-Ouv Municípios

O e-Ouv como um 
serviço gratuito para 

5.570 municípios 
brasileiros

Banco de 
Denúncias

Cessão do Banco de 
Denúncias para 
outros órgãos e 

entes

88 adesões 
operando nos 
primeiros 30 
dias



Programa de Fortalecimento de Ouvidorias (PROFORT)

Política de Formação Continuada em Ouvidorias

Ensino EAD

Ensino Presencial

• Ouvidoria na Administração Pública 20h (ILB)
• Curso de Certificação em Ouvidoria Pública 120h (ENAP)

• Gestão e prática em Ouvidoria  (20h); 
• Práticas de Atendimento ao Cidadão (20h); 
• Lei de Acesso à Informação (20h); 
• Tratamento de Denúncias em Ouvidoria (20h); e
• Defesa do Usuário e Desburocratização do Estado (20h).  

Pós-Graduação em Ouvidoria Pública – previsto 2018



Programa de Fortalecimento de Ouvidorias (PROFORT)

Política de Formação Continuada em Ouvidorias

Seminários e Conferências

• Semanas de Ouvidoria e Acesso à Informação (3 dias) – 1.200 certificados
• Oficinas temáticas de Ouvidoria e Acesso à Informação (8h) ~ 500 participantes
• Seminários Regionais de Transparência e Controle Social (8h) - ~1.200 participantes em 10 

estados em 2017
• Eventos de inovação no setor público (16h) - ~300 certificados
• Reuniões Gerais de Ouvidorias Federais (8h) 



Programa de Fortalecimento de Ouvidorias (PROFORT)

Política de Formação Continuada em Ouvidorias

Crescimento exponencial das capacitações

Em 2017, já são mais de 53 mil 
agentes públicos diretamente 

alcançados pelos produtos 
PROFOCO 

1360

3120

4211

2014 2015 2016



Programa de Fortalecimento de Ouvidorias (PROFORT)

Política de Formação Continuada em Ouvidorias

Publicações



Monitoramento de resultados

• Tratamento de manifestações de usuários contra a atuação das 
Ouvidorias Públicas; 

• Monitoramento das manifestações quanto a padrões de atendimento 
por meio da integração de bases de dados de sistemas de ouvidorias 
federais; 

• Acompanhamento de denúncias contra autoridades DAS 4, 
equivalentes e superiores; 

• Visitas técnicas; 
• Avaliação de ouvidorias/canais de denúncia por meio de auditorias 

anuais de contas executadas pela Secretaria Federal de Controle –
SFC/CGU; e

• Transparência dos dados acerca das manifestações de ouvidoria. 



Programa de Avaliação Cidadã de Serviços e Políticas Públicas (PROCID)

Ouvidoria como uma 
Plataforma para envio de 

dados pela sociedade

Desenvolvimento de 
mecanismos de análise 

de Big Data para 
avaliação de serviços e 

políticas públicas

Transparência para a 
sociedade e 

monitoramento 
tempestivo para o gestor

Ouvidoria de dados: 
Transformando 
problemas 
individuais em 
soluções coletivas. 



Programa de Avaliação Cidadã de Serviços e Políticas Públicas (PROCID)

Coleta de dados: a Ouvidoria como Plataforma de participação e controle social

• Integração de sistemas de Ouvidorias;
• Atuação em Redes Sociais;
• Desenvolvimento de aplicativos cívicos (Hackfest Contra a Corrupção 2017);
• Parcerias com a Sociedade Civil e com outros órgãos: 

• Reclame Aqui (4.016 manifestações recebidas pelo sistema desde novembro de 2016);
• Transparência Brasil (monitoramento de construção de creches); e 
• Observatórios/UFPA/USP (monitoramento da merenda escolar).



Programa de Avaliação Cidadã de Serviços e Políticas Públicas (PROCID)

Coleta de dados: a Ouvidoria como Plataforma de participação e controle social

Imagens coletadas pelos 
usuários dos serviços públicos 

para subsídio dos trabalhos da 
CGU por meio da Ouvidoria



Programa de Avaliação Cidadã de Serviços e Políticas Públicas (PROCID)

Coleta de dados: a Ouvidoria como Plataforma de participação e controle social

Ouvidoria Ativa e Conscientização de Direitos

Projeto Ação Global

• 28 municípios em todos os estados 
brasileiros;

• Mais de 11 mil atendimentos;
• Ação Nacional, com o apoio da Rede 

Nacional de Ouvidorias.



Programa de Avaliação Cidadã de Serviços e Políticas Públicas (PROCID)

Coleta de dados: a Ouvidoria como Plataforma de participação e controle social

Ações Pedagógicas de Conscientização de Direitos

Projeto Jogos para um futuro melhor

• Acordo de cooperação com IME/USP
• Desenvolvimento de jogos pedagógicos com conteúdo cívico.



Programa de Avaliação Cidadã de Serviços e Políticas Públicas (PROCID)

Análise de dados e proposição de soluções

• Desenvolvimento de aplicações para análise de dados; 
• Projetos para processamento de linguagem natural e 

leitura de emoções em língua portuguesa;
• Parcerias com instituições de pesquisa: ENAP, USP, 

UFCG e UFPA.



Programa de Avaliação Cidadã de Serviços e Políticas Públicas (PROCID)

Transparência para a sociedade e informação para os gestores

• Publicação de relatórios periódicos de avaliação de políticas públicas e 
disponibilização de painéis de acompanhamento

• 12 Políticas e 2 serviços avaliados em 2016.
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MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS PELA CGU 

2015 2016 2017

Em 2017, a CGU deverá receber e tratar  cerca 

de 27 mil manifestações a ela diretamente 

encaminhadas. Isso corresponde a um 
crescimento de 88% sobre o exercício anterior. 

Em 2017, a CGU deverá monitorar mais de 86 
mil manifestações encaminhadas por meio do 
e-Ouv. 

A OGU também atua como Ouvidoria Interna 
da CGU, mediando a relação entre servidores 
e Administração.

* Projeção 2017

Atendimento às Manifestações



15 dias 
é o tempo médio de 
atendimento na CGU

Atendimento às Manifestações



“8.131
Recursos de acesso à 

informação interpostos à 
CGU desde o início da Lei, 
sendo 7.681 já julgados. 

86% dos recursos providos já 

tiveram a sua execução 
verificada pela OGU, a qual, 
após certificar-se do pleno 
atendimento das decisões, 

arquivou os processos. 

Todas as 
decisões em 
transparência 
ativa

Recursos de 3ª Instância em Acesso à Informação na APF



Recursos de 3ª Instância em Acesso à Informação na APF

Reversão da decisão em 62%
dos recursos conhecidos no 

mérito no primeiro semestre de 
2017

Principais demandados desde 2012

1173

333 287 250 244 240 194 170 168 136

Provimento
24%

Desprovimento
35%

Resolução 
Pacífica

37%

Provimento 
Parcial

4%



Perspectivas 2018

Apoio aos entes federados

Desburocratização do Estado

Defesa dos Usuários de Serviços Públicos

• Entrada em vigor da Lei 13.460/2017 – a Lei de Proteção e Defesa do Usuário de Serviços 
Públicos, com implantação de estruturas de atendimento e criação de capacidades junto às 
ouvidorias públicas federais. 

• Entrada em  funcionamento do sistema “Simplifique!”, formulário web para envio de 
sugestões de desburocratização dos serviços públicos, bem como dos fluxos de atendimento 
ao solicitante de simplificação, sob monitoramento da OGU. 

• Fortalecimento da Rede Nacional de Ouvidorias, com o ingresso do Ministério Público e 
demais representantes da Justiça; 

• Disseminação do “e-Ouv municípios” oferecendo sistema 100% gratuito para os gestores 
municipais.



Mais contato com o cidadão

Integração de dados e tecnologia da informação

Perspectivas 2018

• Evolução do sistema e-Ouv para atuar como plataforma com APIs públicas para que qualquer 
usuário possa desenvolver seu próprio sistema de coleta de dados e encaminhá-lo ao e-Ouv; 

• Implantação do modelo de Barramento padrão entre sistemas de Ouvidoria, conectando o 
sistema e-Ouv aos demais sistemas utilizados (OuvidorSUS, TAG, etc); 

• Desenvolvimento e aplicação dos Chat Bots para aplicativos como Messenger e Whatsapp; 
• Lançamento do “Pitaco”, assistente de ouvidoria que analisa automaticamente as 

manifestações e as responde com os dados já existentes na base do sistema; 

• Ampliação das ações de Ouvidoria Ativa, com manutenção do Projeto Ação Global, 
nacionalização do projeto Monitorando a Merenda e lançamento do Projeto OuvIDH, que 
levará as Ouvidorias Públicas aos municípios com pior IDH dos Estados. 

• Lançamento do primeiro produto do projeto Jogos para um futuro Melhor, aplicativo web 
para educação cívica de jovens. 



Criação de Capacidades no Serviço Público

Ampliação do Programa de Avaliação Cidadã de Serviços e Políticas Públicas

Perspectivas 2018

• Ampliação dos instrumentos de coleta e aperfeiçoamento dos métodos e instrumentos de 
análise de dados; 

• Desenvolvimento de metodologia para a análise de sentimentos em linguagem natural para 
aprimoramento das informações sobre a percepção dos usuários de serviços públicos. 

• Ampliação da oferta de cursos presenciais no âmbito da Política de Formação Continuada em 
Ouvidorias – PROFOCO;

• Lançamento de pós-graduação lato sensu em Ouvidoria;
• Ampliação da oferta de cursos em EAD; 
• Realização da III Semana de Ouvidoria de Acesso à Informação; 
• Realização de 10 Seminários Regionais de Transparência e Controle Social. 



FIM

Wagner de Campos Rosário
Ministro Substituto
Correio Eletrônico: cgugabin@cgu.gov.br
Telefone: +55 (61) 2020-7241

mailto:secretaria.executiva@cgu.gov.br


Avaliação do Brasil
Quinta Rodada do MESICIC

Comissão de Ética
Brasília, 06 de outubro de 2017



Painel 6 - Capacitação e Instruções ao pessoal dos órgãos públicos a fim de
garantir o adequado atendimento de suas responsabilidades e das normas
éticas que regem as suas atividades

6.2 Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU)
Tendo em vista o papel do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) ‘no
exercício do controle interno do Poder Executivo Federal, que inclui as atividades de auditoria,
correição, ouvidoria e prevenção da corrupção, torna o órgão essencial na implementação da
Convenção Interamericana contra a Corrupção pelo Brasil, sendo de grande importância que o seu
pessoal, composto por um corpo técnico de Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle,
receba corretamente instruções de modo a garantir o adequado entendimento de suas
responsabilidades e das normas éticas que regem suas atividades’, proporcionar informação adicional
sobre as instruções para o adequado entendimento das responsabilidades e das normas éticas
aplicáveis aos seus próprios servidores, incluindo os assuntos abaixo relacionados:



Marco jurídico, programas, instâncias competentes e utilização de tecnologias.

• Na página 7 da resposta ao questionário, consta que “a CGU também emite orientações normativas
relacionadas ao tema de correição, controle interno e conflito de interesses”.
Nesse sentido, indicar de que maneira os seus próprios servidores são informados sobre essas
orientações normativas e se há algum método de monitoramento das mesmas a nível interno.

Resposta ou Comentário: Quanto a conflito de interesses, os servidores da CGU são informados por
mensagem eletrônica, recebida na caixa do e-mail individual institucional de cada um, bem como através
de avisos na página inicial da Intranet e informações na página da Comissão de Ética. Sobre o método de
monitoramento a nível interno, ocorre diária e constantemente, através da chefia imediata e dos pares,
ambos legitimados para fomentar boas práticas e levar ao conhecimento da Comissão eventuais infrações
éticas.



6.2.1 Instruções aos servidores da CGU a fim de garantir o adequado entendimento de suas
responsabilidades, de acordo com a informação solicitada nos pontos D) i, ii, iii, iv v e vi do questionário.
*Na página 10 da resposta ao questionário, consta que “está em desenvolvimento um Plano de Integridade
2017-20, tendo os riscos de cada área sido identificados com a participação dos servidores”.
Nesse contexto, complementar a resposta ao questionário explicando em que estado de implementação se
encontra o Plano de Integridade 2017-20, os seus meios de monitoramento e resultados esperados,
especialmente com relação à revisão do Código de Conduta do Servidor, ao Plano de Capacitação e
Educação Continuada e à Ouvidoria Interna.

Resposta ou Comentário: Apesar de o item ser da alçada da Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento
Institucional, a Comissão de Ética entende que a revisão do Código de Conduta do Servidor irá permitir uma
abordagem mais atualizada e eficiente da matéria junto aos servidores internos.



6.2.2 Instruções aos servidores da CGU a fim de garantir o adequado entendimento das normas éticas que
regem as suas atividades, de acordo com a informação solicitada nos pontos D) i, ii, iii, iv v e vi do
questionário.
* Com relação ao momento em que o funcionário é informado sobre as normas éticas que regem suas
atividades, na página 13 da resposta ao questionário consta que “antes mesmo de prestar o concurso
público, o servidor é informado por meio de edital de convocação”.
Nesse sentido, indicar em que página do edital de convocação do concurso público, anexo à resposta, contém
as normas éticas que regem a carreira.

Resposta ou Comentário: No edital de convocação do concurso público, anexo à resposta, as normas éticas
encontram-se à página 14, nos seguintes conteúdos (grifos acrescidos):

* Conhecimentos Básicos, disciplina Administração Pública, item 6 (“Temas Correntes em
Administração Pública: ética”).

* Conhecimentos Específicos (Comum a todas as áreas), disciplina Direito Administrativo, item 27
(“Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal – Decreto nº 1.171, de
22/6/1994”); item 28 (“Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal (Decreto nº 6.029, de
1º/2/2007)”); item 29 (“Conflito de Interesses no Serviço Público (Resolução nº 08, de 25/9/2003, da Comissão
de Ética Pública da Presidência da República)”)”.



• Com relação às estatísticas da Comissão de Ética da CGU, mencionadas na página 18 da resposta ao
questionário, informar o número e porcentagem de consultas quanto à aplicação do Código de Conduta e
outras normas éticas, assim como o número e a porcentagem de denúncias relacionadas ao Código de Conduta
e outras normas éticas, nos últimos 5 anos.

Ano Total de Processos Consultas (total / %) Denúncias (total / %) Outros (total / %)

2014 37 32 (86,48%) 1 (2,71%) 4 (10,81%)

2015 66 60 (90,91%) 4 (6,06%) 2 (3,03%)

2016 79 71 (89,87%) 3 (3,80%) 5 (6,33%)

2017 (maio) 35 13 (37,14%) 8 (22,86%) 14 (40%)

2017 (setembro) 58 25 (43,10%) 11 (18,97%) 22 (37,93%)



• Com relação às estatísticas da Comissão de Ética da CGU, mencionadas na página 18 da resposta ao
questionário, informar o número e porcentagem de consultas quanto à aplicação do Código de Conduta e
outras normas éticas, assim como o número e a porcentagem de denúncias relacionadas ao Código de Conduta
e outras normas éticas, nos últimos 5 anos.



Resultados
• Complementar a resposta do Brasil ao questionário, apresentando informação adicional, dos últimos cinco anos, sobre
os resultados obtidos com relação ao número de cursos de formação, orientação e/ou capacitação destinados aos
servidores da CGU para garantir o adequado entendimento de suas responsabilidades, funções e normas éticas,
incluindo:

▪ a frequência com que foram oferecidos;
▪ a modalidade de ensino (presencial ou à distância)
▪ o número e porcentagem de servidores que participaram;
▪ a elaboração de manuais para orientar os servidores;
▪ as atividades para verificar se o propósito de que compreendam as normas éticas foi alcançado;
▪ a maneira pela qual maneira se publicam os cursos;
▪ como a sociedade civil e o público em geral podem obter informações sobre a sua realização e resultados.

Resposta ou Comentário: Inicialmente, ressalta-se que as atividades em questão são revistas anualmente, sempre com o objetivo
de serem aperfeiçoadas e para alcançar o público-alvo com maior eficiência. Dessa maneira, tem-se que a frequência, no decorrer
do ano, é variada conforme o tipo da atividade. Sobre a modalidade de ensino, já foram oferecidas atividades tanto presenciais
quanto à distância. No que diz respeito ao número de servidores que participaram, considera-se que orientações na modalidade a
distância alcançam todo o quadro de servidores, já que são utilizados meios eletrônicos, aos quais todo o pessoal interno tem
acesso diariamente. Quanto a elaboração de manuais, a Comissão já elaborou cartilhas sobre moralidade administrativa e
disponibilizou uma versão impressa do Código de Conduta Profissional do Servidor da CGU, o qual indica ao seu final o endereço
eletrônico dessa instância – onde todas as informações necessárias são disponibilizadas.



Dificuldades

• Com relação à necessidade de revisão do Código de Conduta do Servidor e aos atuais sistemas destinados a
transmitir instruções aos servidores da CGU, a fim de garantir o adequado entendimento de suas
responsabilidades e das normas éticas que regem as suas atividades, indicar os aspectos mais críticos que
requerem modificações ou ajustes, com vistas ao fortalecimento desses sistemas.

Resposta ou Comentário: A Comissão está aguardando a conclusão da sistematização da Gestão de Riscos na
CGU, realizada no momento pela Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, para a partir de
então avaliar os aspectos mais críticos citados.



Dificuldades

• Apresentar informação adicional sobre as dificuldades enfrentadas com relação às instruções que garantam
o adequado entendimento de suas responsabilidades e das normas éticas que regem suas atividades e,
particularmente, sobre as “restrições de recursos financeiros e humanos”, mencionadas na página 23 da
resposta ao questionário.

Resposta ou Comentário: A existência de unidades da CGU em todos os Estados da Federação, aliada às
diversas restrições de recursos financeiros e humanos, constitui desafio para a contínua conscientização e
aperfeiçoamento da questão ética no órgão. Não obstante, a utilização cada vez maior de recursos tecnológicos
tem sido um meio para promover a divulgação da ética, fomentando a matéria para que os servidores tenham
o adequado entendimento das responsabilidades e das normas éticas que regem suas atividades.



Muito obrigado!

Cyro Rodrigues de Oliveira Dornelas
Secretário-Executivo da Comissão de Ética 

comissaodeetica@cgu.gov.br
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SERVIDORES QUE FIZERAM CURSO DE PROMOÇÃO 

ANO AFFC TFFC TOTAL 

2017 38 1 39 

2016 156 4 160 

2015 106 25 131 

2014 117 1 118 

2013 173 9 182 

 

Ano Total efetivo Capacitações Total geral de capacitações em 

relação à quantidade de servidores 

2017 1828 39 2,13% 

2016 1899 160 8,42% 

2015 2012 131 6,51% 

2014 1874 118 6,29% 

2013 1950 182 9,33% 

 

 

LEVANTAMENTO DE CAPACITAÇÕES OFERECIDAS NOS ÚLTIMOS 5 

ANOS. 

 

Quantidade de capacitações realizadas pelos servidores efetivos e cedidos: 

 

 

Quantidade de capacitações por modalidades:  

 

Cursos presenciais = 2694 (45%) 

Cursos EaD – 3307 (55%) 

 

Quantidade de capacitações realizadas por tipo 

 

 

Curta e média = seminários, congressos e similares, certificação profissional e outros 

cursos de aperfeiçoamento realizados em até 360 dias. 

 

Total 2017 2016 2015 2014 2013 

6001 776 

(13%) 

2355 

(39%) 

1171 

(20%) 

 

729 

(12%) 

970 

(16%) 

 

Tipo 2017 2016 2015 2014 2013 Totais % 

Pós 19 43 55 13 14 142 3% 

Curta e média  174 1556 395 266 863 3254 54% 

Licença para 

capacitação 

585 756 721 450 93 2605 43% 

      6001 100% 
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Há, também, o pagamento à servidores para serviços de instrutória e elaboração de 

material, por meio da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC), desde 

que não haja conflite com o horário de expediente. Regulamentado pelo Decreto nº 

6.114/2007. 

 

 

Ano Total efetivo Capacitações Total geral de capacitações em 

relação à quantidade de servidores 

2017 2147 (319 cedidos) 776 36% 

2016 2214 (315 cedidos) 2355 105% 

2015 2317 (305 cedidos) 1171 50% 

2014 2147 (273 cedidos) 729 34% 

2013 2214 (264 cedidos) 970 44% 

 

PERIODICIDADE DA OFERTA DOS CURSOS 

- Os cursos foram oferecidos durante todo o período de 5 anos, conforme critérios 

específicos de cada tipo ou modalidade. 

- A CGU dispõe de setor especializado e com dedicação exclusiva para instruir e 

acompanhar todos os processos de capacitação do Órgão. 

- A CGU instituiu o Comitê Gestor da Política de Desenvolvimento e Capacitação da 

CGU – CCAP. 

 

VERIFICAR SE O PROPÓSITO DE QUE COMPREENDAM AS NORMAS ÉTICAS FOI 

ALCANÇADO 

Em todos os formulários de solicitação que embasam a aprovação do curso são 

identificadas todas competências que serão aprimoradas que deverão estar alinhadas com 

o planejamento estratégico da CGU e, por conseguinte, aos princípios e valores 

disseminados pela Instituição. 

- Todos os cursos são avaliados pelos participantes; para os mais relevantes são solicitadas 

propostas de disseminação.  

- As disseminações podem ser realizadas por meio de palestras ou cursos preparados por 

multiplicadores internos. 

DIVULGAÇÃO 

- Dependendo da abrangência do curso ele pode ser amplamente divulgado na intraCGU, 

por e-mail marketing, cartazes nos elevadores e pela própria chefia na área interessada. 

- O cidadão poderá ter acesso às informações de cursos realizados pela CGU por meio da 

LAI. 

- Os cursos realizados não são divulgados para o público em geral, tendo em vista a 

atender demanda interna da CGU. 
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MANUAIS 

- Além das portarias regulamentadoras, todas as instruções para a solicitação dos cursos 

estão disponibilizadas na intraCGU. 

LEGISLAÇÃO 

Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990, que institui o Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações 

públicas federais. 

Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, institui a Política e as Diretrizes para o 

Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 
 

Plano Plurianual – PPA, define as prioridades do governo, por um período de quatro anos, 

e estabelece ligação entre estas e a Lei Orçamentária Anual. 

 

Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA, Projeto de Lei elaborado pelo Poder 

Executivo que estabelece a previsão da receita e a fixação das despesas que serão 

realizadas no próximo ano. 

Planejamento estratégico da CGU, afim de atender os seguintes objetivos: 

 Tornar a CGU um ambiente cada vez melhor para se trabalhar; 

 Desenvolver competências e fortalecer cultura orientada aos valores e ao alcance 

de resultados; 

 Desenvolver lideranças e oportunizar o acesso meritocrático a cargos; 

 
Sistema de Gestão por Competência: ferramenta gerencial que permite planejar, 

monitorar e avaliar ações de capacitação a partir da identificação dos conhecimentos, das 

habilidades e das atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, por 

meio do Levantamento de Necessidades de Capacitação – LNC através na mensuração 

das lacunas de competências;  

 

Plano Anual de Capacitação: documento elaborado pela CGU contendo as informações 

sobre as ações ou eventos de capacitação realizadas no ano anterior e a análise dos 

resultados alcançados.  

 

Portaria nº 527, de 11 de abril de 2008, dispõe sobre a Política de Capacitação dos 

servidores em exercício no Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da 

União  CGU. 

Portaria nº 1850, de 18 de outubro de 2016, dispõe sobre a concessão de licença 

capacitação dos servidores em exercício no Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União  CGU. 

Portaria nº 130, de 15 de janeiro de 2016, estabelece critérios para a participação de 

servidores em exercício na Controladoria-Geral da União em cursos de pós-graduação. 
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► DO INGRESSO NA CARREIRA DE FINANÇAS E CONTROLE DA 

CGU 

 Conforme estabelecido no Decreto nº 434, de 24 de janeiro de 1992, o 

provimento dos cargos da Carreira Finanças e Controle será feito mediante 

aprovação em concurso público, a realizar-se em duas etapas, ambas de 

caráter eliminatório. 

 A primeira etapa compreende exame de conhecimentos mediante 

prova escrita e a segunda, programa de formação, com avaliação final e 

classificatória. As provas de conhecimentos específicos e de conhecimentos 

gerais são eliminatórias para efeito de habilitação na primeira etapa do 

processo seletivo e obedecem às normas estabelecidas no edital do concurso. 

 O candidato convocado para a segunda etapa perceberá, durante o 

período de formação e até sua nomeação ou eliminação do programa, valor 

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do vencimento fixado para o padrão 

inicial do cargo a que estiver concorrendo, salvo os ocupantes de cargo 

efetivo da Administração Pública Federal, caso em que ficará assegurado o 

direito de opção pelo seu respectivo vencimento e vantagens. 

 A carga horária do programa de formação é de, no mínimo, 240 

(duzentas e quarenta) horas/aula para o cargo de Analista de Finanças e 

Controle, e de 120 (cento e vinte) horas/aula para o cargo de Técnico de 

Finanças e Controle, na forma estabelecida no regulamento do programa.  

 É considerado habilitado no concurso o candidato que se classificar na 

primeira etapa, observado o limite de vagas, e obtiver o número mínimo de 

pontos fixado para a segunda. 

 A cada três anos o servidor passa por uma reciclagem para atualização 

das diretrizes estabelecidas no curso de formação.  
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► LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - CGU 

A capacitação do servidor público brasileiro tem adquirido 

atualmente grande importância, em uma realidade cada vez mais 

automatizada que requer das pessoas novas abordagens profissionais, 

exigindo-se novas competências, ressaltando os objetivos que permeiam o 

Princípio da Eficiência incluso na Constituição Federal brasileira. 

A reestruturação das economias mundiais tem forçado o Estado a 

assumir novas dinâmicas para o aperfeiçoamento de seus servidores. Neste 

contexto, é imprescindível a aquisição de novas aprendizagens por parte 

dos servidores públicos. 

A licença para capacitação está prevista no art. 87 da lei 8.122, de 11 

de dezembro de 1990, com redação dada pela Lei n. º 9.527, de 10 de 

dezembro de 1997. Segue as diretrizes do Decreto nº 5.707, de 23 de 

fevereiro de 2006 e, no âmbito do Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União, as regras da Portaria n. º 1.309, de 7 de junho 

de 2017. 

Pode ser concedida por até três meses ao servidor ocupante de cargo 

efetivo, após cada quinquênio de efetivo exercício, com vistas à 

participação em ação de capacitação profissional, consideradas as razões 

de oportunidade e de utilidade para a CGU. 

O período aquisitivo da licença para capacitação corresponde a cinco 

anos de efetivo exercício no serviço público federal e não são acumuláveis. 

Para a contagem destes cinco anos são somados 1.825 dias 

(correspondente a cinco vezes trezentos e sessenta e cinco dias) à data de 

início de exercício do servidor. 
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► PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CGU 

    - PAC 2017 

O Plano Anual de Capacitação estabelece orientações voltadas à 

execução de ações de capacitação durante o exercício, definindo 

programas, critérios e metodologias a serem implementadas que permitam 

o desenvolvimento profissional dos servidores em exercício neste 

Ministério. 

O PAC constitui-se como um dos instrumentos da Política de 

Capacitação dos servidores em exercício na CGU, e da Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal, instituída 

pelo Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro 2006, o qual fundamenta-se na 

busca pela excelência e melhoria da qualidade dos serviços ofertados à 

sociedade pelo setor público.  

De acordo com o Art. 2º, inciso I, do referido decreto, capacitação é 

definida como o processo permanente e deliberado de aprendizagem, com 

o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências 

institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais. 

No Plano, a capacitação dos servidores é tratada de forma 

estratégica, em consonância com o Planejamento Estratégico da CGU para 

os anos de 2016 a 2019, aprovado por meio das Portarias CGU nº 50.223, 

de 04 de dezembro de 2015, e nº 375, de 29 de fevereiro de 2016. 

As ações propostas no PAC pretendem dar continuidade à 

capacitação do quadro de servidores em exercício na CGU, conforme 

necessidades identificadas pelas áreas, tendo como base as lacunas de 

competências apontadas no Relatório Final de Mapeamento de 

Competências da CGU, oriundo do Termo de Execução Descentralizada nº 

8, de 17 de junho de 2015, celebrado entre a Universidade Federal do Pará 
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– UFPA e a CGU, propiciando o desenvolvimento de conhecimentos, 

habilidades e atitudes relevantes para o cumprimento da missão 

institucional do órgão de promover o aperfeiçoamento e a transparência da 

Gestão Pública, a prevenção e o combate à corrupção, com participação 

social, por meio da avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade 

do gasto. 

Ainda, utilizou-se do marco lógico para direcionar o PAC 2017, 

visando estabelecer orientações voltadas à execução de ações de 

capacitação durante o exercício, definindo áreas, temas e metodologias a 

serem implementadas. Considerou-se como macroproblema as lacunas de 

competências dos servidores e na estrutura deste marco lógico foram 

aprofundados objetivos, indicadores verificáveis, meios de verificação e 

riscos associados. 

A realização de ações de capacitação e desenvolvimento para suprir 

ou mitigar lacunas de competências não mapeadas/avaliadas no Ciclo de 

Mapeamento de Competências - 2016, bem como a realização de despesas 

que ultrapassem a previsão orçamentária de cada Programa, somente 

poderão ocorrer após aprovação da Diretoria de Gestão Interna – DGI, com 

ratificação pelo Secretário-Executivo. Os casos não contemplados no PAC 

são submetidos ao Secretário-Executivo, para decisão. 

A divulgação do Plano Anual de Capacitação é realizada por meio da 

publicação no Boletim Interno e na área de Gestão de Pessoas da IntraCGU. 

Já a promoção das ações de capacitação e desenvolvimento ocorre por 

meio das listas de e-mails institucionais, IntraCGU, Comunicação Interna 

“Sexta de Notícias”, cartazes, entre outros. 
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► LEVANTAMENTO DE CAPACITAÇÕES OFERECIDAS NA CGU 

NOS ÚLTIMOS 5 ANOS: 

→ Quantidade de servidores que realizaram curso de promoção: 

 

ANO AFFC TFFC TOTAL 

2017 38 1 39 

2016 156 4 160 

2015 106 25 131 

2014 117 1 118 

2013 173 9 182 

 

Ano Total efetivo Capacitações    Total geral de capacitações em 

relação à quantidade de servidores 

2017 1828 39 2,13% 

2016 1899 160 8,42% 

2015 2012 131 6,51% 

2014 1874 118 6,29% 

2013 1950 182 9,33% 

 

→ Quantidade de capacitações realizadas pelos servidores efetivos e 

cedidos: 

 

→ Quantidade de capacitações por modalidades:  

- Cursos presenciais = 2694 (45%) 

- Cursos EaD – 3307 (55%) 

 

→ Quantidade de capacitações realizadas por tipo: 

Total 2017 2016 2015 2014 2013 

 

6001 

776 

(13%) 

2355 

(39%) 

1171 

(20%) 

 

729 

(12%) 

970 

(16%) 

 

Tipo 2017 2016 2015 2014 2013 Totais % 
Pós 19 43 55 13 14 142 3% 
Curta e média  174 1556 395 266 863 3254 54% 
Licença para capacitação 585 756 721 450 93 2605 43% 

      6001 100% 
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* Curta e média duração = compreendem seminários, congressos e similares, 

certificação profissional e outros cursos de aperfeiçoamento realizados em 

até 360 dias. 

 

** Há, também, o pagamento à servidores para serviços de instrutoria e 

elaboração de material, por meio da Gratificação por Encargo de Curso ou 

Concurso (GECC), desde que não haja conflito com o horário de expediente. 

A gratificação GECC está regulamentada pelo Decreto nº 6.114/2007. 

 

 

Ano 

 

Total efetivo 

 

Capacitações 

Total geral de capacitações 

em relação à quantidade de 

servidores 

2017 2147 

(319 cedidos) 

776 36% 

2016 2214 

(315 cedidos) 

2355 105% 

2015 2317 

(305 cedidos) 

1171 50% 

2014 2147 

(273 cedidos) 

729 34% 

2013 2214 

(264 cedidos) 

970 44% 

 

► PERIODICIDADE DA OFERTA DOS CURSOS 

→ Os cursos foram oferecidos durante todo o período de 5 anos, 

conforme critérios específicos de cada tipo ou modalidade. 

→ A CGU dispõe de setor especializado e com dedicação exclusiva para 

instruir e acompanhar todos os processos de capacitação do Órgão. 

→ A CGU instituiu o Comitê Gestor da Política de Desenvolvimento e 

Capacitação da CGU – CCAP. 
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► METODOLOGIA PARA VERIFICAR SE O PROPÓSITO DA 

CAPACITAÇÃO - QUE COMPREENDA AS NORMAS ÉTICAS - FOI 

ALCANÇADO 

Em todos os formulários de solicitação que embasam a aprovação do 

curso são identificadas todas competências que serão aprimoradas que 

deverão estar alinhadas com o planejamento estratégico da CGU e, por 

conseguinte, aos princípios e valores disseminados pela Instituição. 

→ Todos os cursos são avaliados pelos participantes; para os mais 

relevantes são solicitadas propostas de disseminação.  

→ As disseminações podem ser realizadas por meio de palestras ou 

cursos preparados por multiplicadores internos. 

 

► DIVULGAÇÃO 

→ Dependendo da abrangência do curso ele pode ser amplamente 

divulgado na intraCGU, por e-mail marketing, cartazes nos elevadores e 

pela própria chefia na área interessada. 

→ O cidadão poderá ter acesso às informações de cursos realizados pela 

CGU por meio da Lei de Acesso à Informação - LAI. 

→ Os cursos realizados não são divulgados para o público em geral, 

tendo em vista que objetivam atender a demanda interna da CGU. 

 

► GUIAS DE INFORMAÇÃO 

→ Além das portarias regulamentadoras, todas as instruções para a 

solicitação dos cursos estão compiladas nos guias Licença para 

Capacitação e Guia do Servidor, disponibilizados na intraCGU. 
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► LEGISLAÇÃO 

→ LEI Nº 8112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 - institui o Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as 

em regime especial, e das fundações públicas federais. 

→ DECRETO Nº 5.707, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2006 - Institui a 

Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos 

da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

→ PORTARIA Nº 208, DE 25 DE JULHO DE 2006 - Define quais são os 

instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal: 

I - Plano Anual de Capacitação; 

II - Relatório de Execução do Plano Anual de Capacitação; e, 

III - Sistema de Gestão por Competência. 

→ NOTA INFORMATIVA N° 91/2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP – 

Afirma que o interesse da Administração é requisito da licença para 

capacitação, que deverá guardar correlação com as atribuições do cargo 

ocupado pelo servidor, consoante o Decreto nº 5.707, de 2006, e a Lei nº 

8.112, de 1990. 

→ NOTA INFORMATIVA Nº 287/2016-MP – Determina que a licença 

capacitação não poderá ser concedida a servidor em estágio probatório, 

mesmo que estável no outro cargo anteriormente ocupado, por não se 

encontrar no rol das licenças e afastamentos concedidos aos servidores que 

se encontram nesse período de avaliação, conforme estabelece o art. 20 da 

Lei nº 8.112, de 1990. 

→ PORTARIA Nº 203, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017-MP – 

Estabelece o quantitativo máximo de 12 vagas destinadas ao processo de 
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afastamento para o Programa de Capacitação a Longa Distância dos 

servidores da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental referente ao ano de 2018. 

 

→ PLANO PLURIANUAL – PPA - Define as prioridades do governo, por 

um período de quatro anos, e estabelece ligação entre estas e a Lei 

Orçamentária Anual. 

 

→ PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – PLOA - Projeto 

de Lei elaborado pelo Poder Executivo que estabelece a previsão da receita 

e a fixação das despesas que serão realizadas no próximo ano. 

Planejamento estratégico da CGU, afim de atender os seguintes objetivos: 

→ Tornar a CGU um ambiente cada vez melhor para se trabalhar; 

→ Desenvolver competências e fortalecer cultura orientada aos valores 

e ao alcance de resultados; 

→ Desenvolver lideranças e oportunizar o acesso meritocrático a cargos; 

 

→ SISTEMA DE GESTÃO POR COMPETÊNCIA: ferramenta gerencial 

que permite planejar, monitorar e avaliar ações de capacitação a partir da 

identificação dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes necessárias 

ao desempenho das funções dos servidores, por meio do Levantamento de 

Necessidades de Capacitação – LNC através na mensuração das lacunas de 

competências;  

 

→ PORTARIA CGU Nº 527, DE 11 DE ABRIL DE 2008 - Dispõe sobre 

a Política de Capacitação dos servidores em exercício na CGU. 
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→ PORTARIA CGU Nº 1.850, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016 - Dispõe 

sobre a concessão de licença capacitação dos servidores em exercício na 

CGU. 

→ PORTARIA CGU Nº 130, DE 15 DE JANEIRO DE 2016 - Estabelece 

critérios para a participação de servidores em exercício na CGU em cursos 

de pós-graduação. 

→ PORTARIA CGU Nº 1.309, DE 07 DE JUNHO DE 2017 - Dispõe 

sobre o Plano Anual de Capacitação da CGU, para o exercício de 2017. 


