
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

 

PORTARIA nº 2.379, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

  O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Espírito 

Santo, usando de suas atribuições legais e estatutárias, e tendo em vista o disposto no §1º do art. 

4º da Resolução nº 52 de 20 de dezembro de 2018, do Conselho Universitário,  

Considerando as demandas de capacitação incluídas no Plano Anual de 

Capacitação para 2019, conforme Resolução nº 44 de 13 de dezembro de 2018, do Conselho 

Universitário; 

Considerando a necessidade de capacitar os servidores, para criação e 

aprimoramento dos controles internos da gestão, da governança e sistematização da gestão de 

riscos no âmbito do UFES;  

   Considerando a necessidade de disseminar conhecimentos relacionados à gestão 

da documentação, principalmente em decorrência do uso do meio eletrônico para a realização do 

processo administrativo no âmbito da UFES; 

Considerando a necessidade de consolidar a aplicação da Lei de Acesso à 

Informação (LAI), nº 12.527 de 18 de novembro de 2011; 

RESOLVE: 

 Art. 1º. Definir, conforme Anexo I, os cursos ofertados por instituições públicas e 

Escolas de Governo que serão aceitos para fins de compensação das horas não trabalhadas no 

período de 7 de janeiro a 1º de fevereiro de 2019 em decorrência do horário especial. 

§1º. Excepcionalmente poderão ser indicados cursos ofertados por instituições não 

contempladas no caput deste artigo, mediante solicitação fundamentada da Chefia do setor a ser 

encaminhada a esta Pró-Reitoria por meio processo digital. 

Art. 2º. Os cursos devem ser realizados dentro do período de 7 de janeiro a 18 de 

março de 2019. 

Art. 3°. A relação de cursos de que trata o art. 1º será divulgada e mantida 

atualizada no sítio eletrônico da PROGEP. 

Art. 4. Os cursos a serem ofertados pelo Departamento de Desenvolvimento de 

Pessoas e serão divulgados diretamente no sítio eletrônico da PROGEP 

 

 

  

Cleison Faé 

Pró-Reitor



 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

 

ANEXO I 

 

Ambiente 

Organizacional 
Nome do Curso Instituição Inscrição (link) 

Cursos de 

capacitação para 

todos os 

ambientes 

organizacionais 

Acesso à Informação Portal Único de Escolas de Governo (ENAP) https://www.escolavirtual.gov.br/curso/76 

Gestão da Informação e Documentação - Conceitos Básicos em 

Gestão Documental 

Portal Único de Escolas de Governo (ENAP) 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/73 

Gestão de Riscos no Setor Público Portal Único de Escolas de Governo (ENAP) https://www.escolavirtual.gov.br/curso/127 

Gestão de Riscos nas Universidades Públicas - Modelo 

ForRisco 
Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL) https://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/caex/inscricoes/ 

Defesa do Usuário e Simplificação Portal Único de Escolas de Governo (ENAP) https://www.escolavirtual.gov.br/curso/131 

Introdução à Gestão de Processos Portal Único de Escolas de Governo (ENAP) https://www.escolavirtual.gov.br/curso/106 

Noções Introdutórias de Licitação e Contratos Administrativos Portal Único de Escolas de Governo (ENAP) https://www.escolavirtual.gov.br/curso/136 

Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos Portal Único de Escolas de Governo (ENAP) https://www.escolavirtual.gov.br/curso/25 

Introdução a Libras Portal Único de Escolas de Governo (ENAP) https://www.escolavirtual.gov.br/curso/11 

Observação:  

1) A inscrição para cursos ofertados pelo Portal Único de Escolas de Governo (ENAP) deve ser realizada a partir do dia 07/01/2019. 

2) A inscrição para o curso ofertado pela UNIFAL pode ser realizada até o dia 16/01/2019. 

3) Demais informações sobre os cursos serão divulgadas no sítio eletrônico da Progep (www.progep.ufes.br) 
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