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PORTARIA CGGP Nº 309, DE 15 DE ABRIL DE 2019 

   
Institui o Plano Anual de Capacitação para o ano 
de 2019 no âmbito do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública. 

O COORDENADOR-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA SUBSECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PÚBLICA, SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 27 da Portaria nº 
2.716, de 05 de agosto de 2013, 

CONSIDERANDO o Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que instituiu 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; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 2.716, de 05 de agosto de 2013, que instituiu a 
Política de Desenvolvimento de Pessoas (PDP), no âmbito do Ministério da Justiça; 

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 08007.002009/2019-15, 

RESOLVE: 

Art. 1º  Aprovar o Plano de Capacitação do Ministério da Justiça e Segurança Pública 
para o exercício de 2019, nos termos constantes do Anexo a esta Portaria. 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  
JOSÉ FRANCISCO DE FREITAS 

 
 
 

ANEXO I À Portaria Nº 309, DE 12 DE abril DE 2019 
PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2019 

Conteúdo do Anexo (SEI 8516972) 
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MENSAGEM DO COORDENADOR-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
 

A Gestão de Pessoas tem vivido um longo processo de transformação 

terminológica e procedimental, deixando de ser vista como competência de uma área 

que “administra recursos humanos”, para ser uma política percebida e gerenciada por 

todos os membros de uma organização. 

Nesse sentido, a mudança de nomenclatura alterou mais do que apenas as 

palavras, passando a enxergar os membros de uma instituição como parte indissolúvel 

e insubstituível dela e não, somente, como mais um dos recursos disponíveis. 

O trabalho sinérgico é hoje um objetivo para as instituições, com isso, tem se 

buscado integrar órgãos, sistemas e pessoas, e capacitar indivíduos resulta, 

diretamente, na evolução, aprimoramento e melhoria, da própria organização. 

Por muito tempo na Administração Pública, a capacitação era um processo 

reativo à uma necessidade emergencial de suprir carências de conhecimentos, 

habilidades ou atitudes. A área de desenvolvimento agia motivada por uma demanda 

pontual, desvencilhada de um planejamento prévio e de uma visão sistêmica e 

transversal sobre o aproveitamento das ações que realizava. 

Percebeu-se então, a imperatividade de se tratar desenvolvimento como 

processo contínuo, estratégico e transversal; potencializando a aferição das 

necessidades de treinamento de cada área, compilando-as e buscando formas de tornar 

as ações realizadas mais efetivas, democráticas e economicamente sustentáveis. 

O Plano Anual de Capacitação (PAC) constitui-se em um documento 

que estabelece as diretrizes para as ações de capacitação e desenvolvimento com o 

objetivo de aprimorar as competências, estimular o conhecimento, promover o 

aperfeiçoamento e as habilidades técnicas e comportamentais dos servidores do MJSP, 

otimizando sempre a utilização dos recursos financeiros destinados às ações 

programadas.  

Enxergar a capacitação como um momento de autodesenvolvimento que pode 

gerar impacto significativo naquilo que é entregue para a sociedade é uma mudança 



 

 

cultural. Essa mudança passa por aproveitar ao máximo esses momentos e perceber que 

uma palestra, um seminário, um congresso ou um curso, são oportunidades ímpares 

para refletir se uma transformação não pode derivar, apenas, de um novo olhar sobre 

um mesmo tema. 

Em 2019, a Gestão de Pessoas quer estar ainda mais alinhada com as 

expectativas e necessidades dos servidores, afinal somos a área que serve a quem serve, 

o nosso trabalho é garantir que as pessoas, que passam horas de seu dia neste 

ministério, possam trabalhar fundamentados no melhor, mais atual e bem-sucedido 

arcabouço teórico existente. 

 

JOSÉ DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA FILHO 
Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas 

  



 

 

APRESENTAÇÃO 
 

A concepção das ações de treinamento, desenvolvimento e educação do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) é viabilizada a partir de instrumentos e 

normas dentre os quais está o Plano Anual de Capacitação, que é imprescindível à 

formação e ao desenvolvimento dos servidores e orienta-se pelos objetivos estratégicos 

relacionados ao cumprimento da missão institucional. 

O Plano Anual de Capacitação, denominado PAC 2019, é elemento estruturante 

e orientador das ações de capacitação planejadas para o exercício, de modo a permear 

os caminhos de conhecimento necessários ao desempenho das competências 

institucionais incrementando-se, continuamente, as habilidades e estimulando atitudes 

positivas e proativas. 

O desenvolvimento dos servidores do MJSP é regulamentado pela Portaria do 

Ministro de Estado da Justiça nº 2.716, de 05 de agosto de 2013. Esse instrumento trata 

das normas orientadoras para a execução das ações de desenvolvimento e, 

especialmente, as diretrizes e objetivos a serem seguidos e alcançados. 

O PAC é um dos pilares da Política de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) do 

MJSP1 em consonância com as diretrizes do Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 

2006, que 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. 

 A elaboração do PAC 2019 apoiou-se nos seguintes documentos, informações e 

normativos: 

o Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;  

o Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006;  

o Planejamento Estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública;  

o Portaria do Ministro de Estado da Justiça nº 2.716, 05 de agosto de 2013; 

o Plano Anual de Capacitação de 2018;  

                                                           
1Portaria do Ministro de Estado da Justiça nº 2.716, de 05 de agosto de 2013. 



 

 

o Pesquisa de avaliação das ações de capacitação 2018; 

o Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT); 

o Relatório de Execução do PAC 2018; 

o Previsão orçamentária para ações de capacitação em 2019. 

 

OBJETIVO GERAL 
 

O Plano Anual de Capacitação é o instrumento de gestão que visa estabelecer 

diretrizes e orientações para a execução das ações de capacitação para os servidores da 

pasta. O objetivo principal é o planejamento, desenvolvimento e gestão de ações de 

capacitação no intuito de agregar valor ao indivíduo e à instituição, aprimorar 

competências, estimular o incremento de conhecimento, com vistas ao 

aperfeiçoamento. 

O Plano de Capacitação figura dentre os Projetos Estratégicos do MJSP, que são 

componentes do Planejamento estratégico 2015-2019, tendo como um dos 

fundamentos “Promover Iniciativas de Formação e Educação Contínua dos Servidores”. 

Ao implementar o PAC 2019 são esperados resultados positivos em relação ao 

desenvolvimento dos servidores nos campos individual e institucional, em especial: 

o Servidores motivados e comprometidos com os objetivos estratégicos da 

instituição; 

o Elevação dos índices de participação nas ações de capacitação; 

o Incremento dos índices de produtividade; 

o Excelência do clima organizacional; 

o Valorização dos servidores. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Promover ações de treinamento, desenvolvimento e educação para o 

aperfeiçoamento contínuo do quadro de servidores em exercício no Núcleo Central do 



 

 

MJSP, alinhando competências, habilidades e atitudes individuais às institucionais, com 

foco no alcance das metas e objetivos da instituição e promoção de serviços de 

qualidade para a população brasileira e, ainda: 

o Promover a valorização do servidor através da oferta de capacitação, 

desenvolvimento e aprimoramento de competências em alinhamento com as 

estratégias de desenvolvimento humano nas esferas corporativa e social. 

o Ofertar ações de qualificação, requalificação e aprimoramento, otimizando os 

recursos orçamentários disponíveis; 

o Estabelecer ações de capacitação contínuas, proporcionando o aprimoramento 

da prática profissional, com foco no alcance dos objetivos institucionais da Pasta; 

o Incentivar a multiplicação do conhecimento, principalmente, o adquirido nas 

capacitações promovidas pelo MJSP. 

 

PÚBLICO-ALVO 
 

     O PAC 2019 visa a formação e desenvolvimento dos servidores em efetivo exercício 

no Núcleo Central do MJSP, a saber: 

o Ocupantes de cargo efetivo, pertencentes ao quadro de pessoal e em 

exercício no MJSP; 

o Requisitados de órgãos e entidades da Administração Pública Federal; 

o Integrantes de carreiras descentralizadas em exercício no MJSP;  

o Servidores sem vínculo ocupantes de cargos comissionados.2 

 

ELABORAÇÃO DO PAC  
 

As ações de treinamento, desenvolvimento e educação componentes deste Plano 

tem como partida o Planejamento Estratégico da Instituição, o LNT realizado com as 

                                                           
2 Exceto para cursos de longa duração conforme a Política de Desenvolvimento de Pessoas do MJ, nos 

termos da Portaria do Ministro de Estado da Justiça nº 2.716, de 05 de agosto de 2013. 

 



 

 

diversas Unidades da pasta, assim como a consolidação das ações indicadas pelos 

servidores e chefias durante a avaliação de desempenho individual do ciclo 2017-20183. 

O objetivo é construir uma agenda positiva de ações de capacitação para promover 

a formação e educação continuada dos servidores, assim como promover, com 

excelência, os serviços prestados à sociedade com transparência, eficiência, eficácia e 

efetividade. 

A execução das etapas de elaboração do PAC 2019 teve como base central: 

o Levantamento Institucional das Necessidades de Treinamento; 

o Triagem e sistematização das indicações de treinamento apontadas nos 

formulários de “Plano de Metas – Desempenho Individual”; 

o Sistematização dos dados levantados e proposição do núcleo de oferta de 

cursos para o ano de 2019. 

 

 

EVENTOS DE CAPACITAÇÃO  

 
As ações de capacitação podem ser:  

                                                           
3 Portaria do Ministro de Estado da Justiça nº 3.403 de outubro de 2013 – GDPGPE, GDACE e GDM/PGPE 

e Portaria do Ministro de Estado da Justiça nº 1.456 de setembro de 2015 – GDAPS. 
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Figura 1 - Ciclo de Elaboração 



 

 

o Internas: conteúdo programático definido pelo Ministério, podendo ser 

realizado pelo próprio Órgão, ministrado por educadores internos, por outra 

instituição pública ou privada, ou ainda por profissionais liberais;  

 

o Externas: abertas ao público diversificado, com conteúdo estabelecido por outra 

instituição, pública ou privada. 

o Formação: ações de média ou longa duração que visam a habilitação e/ou 

titulação formal, podendo ser capacitação em idiomas, incentivo educacional 

(graduação, pós-graduação e idiomas). 

o Treinamento: ações de curta duração que atendam a necessidade de capacitação 

das Unidades do MJSP, podem ser transversais (comum das unidades) ou 

específicas.  

 

Figura 2 – Eventos de Capacitação 
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Os cursos serão realizados, prioritariamente, nesta Capital, à exceção daqueles 

não oferecidos em Brasília. Nos casos de congressos, seminários e afins, será permitida 

a participação em eventos realizados em outros estados, desde que haja autorização da 

chefia imediata e pertinência do conteúdo com as atividades realizadas no setor. A 

concessão de diárias e passagens ficará a cargo da Unidade de lotação do servidor. 

 

OFERTA DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO  
 

A oferta de eventos de capacitação configura-se como objeto principal de ações 

para o desenvolvimento do corpo funcional da instituição e apresenta-se como 

mecanismo de preenchimento das lacunas de conhecimento identificadas durantes as 

análises dos dados de levantamento disponíveis.  

As ações de capacitação propostas devem estar alinhadas aos objetivos e metas 

institucionais, assim como ao aperfeiçoamento dos servidores em relação às 

competências, habilidades e atitudes inerentes com foco no efetivo exercício de suas 

atribuições nas unidades de lotação. 

Os instrumentos de levantamento de necessidades de treinamento são basilares 

à efetiva constituição do Plano, porém não necessariamente serão atendidos na íntegra, 

pois é necessário avaliar a oportunidade e conveniência das solicitações, a 

disponibilidade orçamentária para desenvolvê-las, assim como o atendimento ao que 

preconiza os normativos e o planejamento da instituição.  

As ações prioritárias de treinamento para execução durante a vigência do PAC 

2019, listadas no ANEXO I, estão alinhadas à Política de Desenvolvimento de Pessoas, ao 

Planejamento Estratégico e aos Planos de Metas de Desenvolvimento estabelecidos 

durante o ciclo avaliativo dos servidores. 

Ratifica-se que a lista não é taxativa, tampouco de execução obrigatória, 

devendo-se avaliar, dentre outros fatores, a disponibilidade orçamentária para as ações, 

a capacidade de execução, a qualidade das ações a serem ofertadas e o real impacto na 

instituição. 



 

 

As solicitações de capacitações específicas que não constem na lista, devem ser 

submetidas a análise da CGGP e poderão ser atendidas, respeitando a priorização, o 

atendimento dos requisitos descritos, a disponibilidade de recursos (caso das 

capacitações com ônus), bem como os prazos para solicitação estipulados no artigo 23 

da Portaria nº 3.403, de 30 de outubro de 2013. 

Posto isso, é importante ressaltar que o PAC não esgota todas as necessidades 

de treinamento do Órgão e que no decorrer do exercício podem surgir novas 

necessidades, pois trata-se de um cenário dinâmico de atuação.  

Ações de capacitação demandadas durante o exercício 2019 devem ser 

apresentadas com justificativa fundamentada, descrição da aplicação dos 

conhecimentos na área de atuação e aprovação da demanda pela chefia imediata e pelo 

dirigente máximo da Unidade demandante, qual seja: 

o Chefe de Gabinete do Ministro, 

o Secretário Nacional de Justiça, 

o Secretário Nacional do Consumidor, 

o Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas, 

o Secretário Nacional de Segurança Pública, 

o Secretário de Operações Integradas, 

o Secretário Executivo, 

o Subsecretário de Administração, ou 

o Subsecretário de Planejamento e Orçamento. 

 

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO     
 

A Política de Desenvolvimento de Pessoas do Órgão prioriza ações de 

desenvolvimento em áreas de competência da pasta, compreendendo: 

o Finalística: visa atender as necessidades de formação e qualificação técnica, 

fornecendo ao servidor conhecimentos e propiciando o desenvolvimento de 

habilidades imprescindíveis ao adequado desempenho das tarefas típicas de 

sua área de atuação; 

 



 

 

o Básica/complementar: visa proporcionar ao servidor aperfeiçoamento no 

uso de ferramentas tecnológicas e conhecimentos básicos ou 

complementares, necessários ao desempenho de suas funções;  

 

o Gerencial: objetiva desenvolver habilidades necessárias ao desempenho da 

função gerencial, particularmente quanto aos quesitos relacionados à 

condução de equipes para o alcance dos objetivos e metas traçados. 

 

ÁREAS DE CONHECIMENTO   
 

A composição das áreas de conhecimento estrutura-se nos levantamentos de 

necessidades de treinamento, projetos e produtos estratégicos da instituição, missão e 

objetivos da atuação ministerial, pautando-se na eficácia e eficiência administrativa com 

foco na excelência dos serviços prestados.  

Os dados levantados originaram-se de três fontes: i) levantamento institucional 

de necessidades de treinamento; ii) indicação de ações de capacitações pactuadas entre 

chefia imediata e servidores durante a elaboração das metas individuais do Plano de 

Trabalho; e iii) formulário eletrônico enviado aos servidores para colaboração 

espontânea na construção do PAC 2019. 

Analisando os dados, gerindo as informações produzidas e relacionando sua 

pertinência e alinhamento ao planejamento estratégico, assim como à política de 

desenvolvimento de pessoas, competências, habilidades e atitudes pretendidas foi 

possível identificar as seguintes áreas de conhecimento: 

o Planejamento, orçamento e gestão de políticas públicas; 

o Gestão da Logística Pública; 

o Governança da Tecnologia da Informação; 

o Conhecimento Jurídico; 

o Desenvolvimento Humano; 

o Gestão administrativa e desenvolvimento institucional; 

o Desenvolvimento e formação Geral;  

o Cidadania;  



 

 

o Ações temáticas específicas4 

 

LINHAS DE DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO   
 

As áreas de conhecimento figuram como conjunto de conhecimentos amplos nos 

quais existem linhas de desenvolvimento mais específicas que podem, não 

taxativamente, representar os campos objetivos de ação para atender as necessidades 

de treinamento daquele conjunto. 

Quadro 1 – Áreas de conhecimento e Linhas de Desenvolvimento. 

ÁREAS DE CONHECIMENTO LINHAS DE DESENVOLVIMENTO 

1. Planejamento, 
Orçamento e Gestão  

Análise e interpretação de dados e indicadores econômicos e 
sociais 

Avaliações de impactos de políticas públicas 

Planejamento e elaboração orçamentária 

Elaboração e Acompanhamento do Plano Plurianual, da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e da Proposta Orçamentária 
(PPA, LDO e LOA) 

Formulação, Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas 

Gerenciamento de projetos 

Gestão de fundos afetos ao MJ 

Gestão contábil, financeira  

Avaliações de impactos de políticas públicas 

Administração de Recursos Materiais 

2. Gestão da Logística 
Pública 

Gestão de Contratos Administrativos 

Gestão de Processos  

Gestão de Convênios 

Gestão de diárias e passagens 

Gestão de eventos 

Gerenciamento de riscos 

Gestão de serviços administrativos 

Fiscalização administrativa e técnica de contratos 

Gestão de recursos de TI 

3. Governança da 
Tecnologia da Informação 

Uso de ferramentas tecnológicas 

Segurança da informação 

Governança digital 

Desenvolvimento e gestão de sistemas 

Banco de Dados 

Gestão de contratos de serviços de TI 

                                                           
4 Trata-se de ações para atender temáticas específicas, finalísticas ou gerenciais, em eventos abertos ou 

próprios, no decorrer da execução do PAC 2019. 



 

 

Avaliação, acompanhamento e fiscalização de fábricas de 
software 

Software público 

Operação e Transição de serviços de TI 

Atendimento a órgãos de controle 

4. Conhecimento Jurídico Legislação relacionada a apuração de danos ao erário (TCE) 

Legislação de Pessoal 

Legislação Trabalhista 

Legislação de acesso à informação 

Legislação sobre licitações e contratos 

Legislação sobre aposentadoria e pensões 

Legislação orçamentária e financeira 

Legislação sobre operações de pagamento de pessoal 

Legislação sobre os direitos da Pessoa com deficiência 

Processo legislativo 

5. Desenvolvimento 
Humano 

Desenvolvimento de gestores 

Desenvolvimento de equipes 

Formação de gestores (servidores aptos assumir posições de 
liderança) 

Comunicação e oratória 

Gestão por competências 

Sistemas de gestão de pessoas e competências 

Incentivos a graduação e pós-graduação 

Incentivo à participação em cursos de idioma estrangeiro 

Planejamento e execução orçamentária 

6. Gestão Administrativa e 
Desenvolvimento 
institucional 

Prestação de contas 

Avaliação de desempenho institucional 

Elaboração e acompanhamento de indicadores 

Gestão da informação e documental 

Planejamento estratégico 

Assessoramento institucional e parlamentar  

Gestão de informações bibliográficas 

Integridade e gestão de riscos 

7. Desenvolvimento e 
Formação Geral 

Pacote Office  

Suíte de aplicativos do Office 365 

Gestão de documentos 

Sistema Eletrônico de Informações - SEI 

Elaboração de textos oficiais no âmbito do MJSP 

Formação em tutoria EaD 

Formação para elaboração de materiais e conteúdos EaD 

Qualidade no atendimento ao público (interno e externo) 

Operação de editores de planilhas eletrônicas (Básico, 
avançado e intermediário) 

8. Cidadania Participação Social 

Sustentabilidade 



 

 

Acessibilidade 

Ética 

9. Ações temáticas e 
específicas 

Ações propostas pelas áreas finalísticas do Ministério 

Conferências 

Congressos 

Palestras 

Seminários 

Workshops 

 

INCENTIVO EDUCACIONAL 

 
 Diante da necessidade de qualificar continuamente e profissionalmente seus 

servidores, o MJSP incentivará o estudo de idiomas5 e participação em cursos de 

graduação e pós-graduação (lato e stricto sensu) de modo a promover a ampliação do 

campo cognitivo e desenvolvimento de capacidades gerenciais e técnicas. 

O auxílio financeiro concedido ocorrerá por meio de reembolso de até 90% 

(noventa por cento) do custo com mensalidade, matrícula e material didático, 

observado o limite mensal definido para cada modalidade de Incentivo, de acordo com 

os critérios e procedimentos estabelecidos na regulamentação. 

A seleção de servidores para percepção do auxílio será realizada anualmente por 

meio de edital específico ou por solicitação que será devidamente avaliada, conforme 

os critérios definidos na Portaria regulamentadora, assim como à disponibilidade 

orçamentária para concessão. 

 

CAPACITAÇÃO EM IDIOMAS 
 

A necessidade de capacitação dos servidores do MJSP em língua estrangeira 

deve-se à busca na melhoria do relacionamento com organismos internacionais e 

estrangeiros com os quais o Ministério mantém programas e projetos de cooperação 

internacional. além de ser um instrumento indispensável no relacionamento com 

seus pares internacionais, a fluência em idiomas estrangeiros constitui-se em uma 

                                                           
5 Estudo de idioma diverso do ofertado pelo MJSP. 



 

 

ferramenta preponderante à execução das atribuições moldadas à conformidade com 

sua missão. 

A capacitação em idiomas visa proporcionar a melhoria na qualificação 

profissional, o alcance dos objetivos institucionais do Ministério e a otimização na 

prestação dos serviços ao cidadão e à sociedade.  Em 2019, o MJSP oferecerá, além 

do curso de Inglês, novas turmas de Espanhol e Francês, nas dependências do Órgão. 

A participação dos servidores nos cursos observará os critérios definidos no PDP 

e a realização de teste de nivelamento. 

 

ORÇAMENTO 
 

No ano de 2019, a dotação orçamentária para implementação das ações de 

capacitação do MJSP é de R$ 1.285.818,00 (um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, 

oitocentos e dezoito reais), a ser executada na Ação Orçamentária 2000. 

Esse recurso será distribuído em Ações de Formação (incentivo educacional, 

programas de pós-graduação e capacitação ao estudo de idiomas) e Ações de 

Treinamento, conforme Quadro 2. 

Quadro 2 – Recurso alocado para eventos de capacitação do MJSP, em 2019. 

Ações de Capacitação 

Formação 

Idiomas                  318.468,20  

Graduação                  145.963,70  

Pós-Graduação                  256.800,00  

Subtotal                  721.231,90  

Treinamento 

Necessidades transversais                  240.222,30  

Necessidades específicas                  324.363,80  

Subtotal                  564.586,10  

TOTAL               1.285.818,00  



 

 

As Ações de Treinamento para atender necessidades específicas das Unidades 

do Ministério (congressos, seminários, cursos privados específicos que não justifiquem 

turmas coletivas) terão orçamento distribuído por unidade macro do MJSP, por servidor, 

de acordo com a lotação, para gerenciamento pelo gestor da área, compartilhando com 

a CGGP a priorização, de acordo com o planejamento da Secretaria, para o alcance dos 

objetivos institucionais. 

Eventuais remanejamentos orçamentários entre as Unidades poderão ser 

realizados desde que: i) não prejudiquem ações previamente solicitadas; ii) sejam 

expressamente autorizadas pelo dirigente máximo da Unidade de onde o recurso será 

remanejado. 

 

METAS, INDICADORES E RESULTADOS ESPERADOS 
 

O acompanhamento das ações propostas no PAC 2019 é imprescindível para 

avaliar a efetividade das ações propostas. Sua aferição se dará por indicadores 

propostos, assim como pela representatividade destes no campo das metas 

institucionais a serem alcançadas.  

 

INDICADORES ESTRATÉGICOS 

 

O Planejamento Estratégico do MJSP 2015-2019, instituído pela Portaria nº 675, 

de 14 de agosto de 2017, estabelece como um dos Objetivos Estratégicos “Promover 

iniciativas de formação continuada e educação contínua dos servidores”. 

O Percentual de implementação do Plano Anual de Capacitação foi definido 

como Indicador Estratégico a fim de monitorar e avaliar a execução do Plano proposto, 

tendo como Meta Estratégica para 2019: Implementar 90% das iniciativas de 

capacitação previstas neste PAC. 

 



 

 

META INSTITUCIONAL  
 

A execução do PAC está diretamente relacionada às metas institucionais do ciclo 

de Avaliação de Desempenho. A finalidade do indicador proposto é verificar a 

efetividade do PAC em relação ao quantitativo de servidores do quadro efetivo, em 

exercício no Órgão, que cursarão, pelo menos, 40 “horas-aula” durante o período de 1º 

novembro de 2018 a 31 de outubro de 2019.  

A meta estabelecida para o ciclo é que 85% dos servidores, pertencentes ao 

grupo da análise, cumpram, pelo menos, quarenta horas de capacitação no período. 

Indicador Institucional – Efetividade do PAC 

Descrição 
Percentual de servidores do quadro efetivo (em exercício no Órgão) com, 
pelo menos, 40 “horas-aula” de capacitação, durante o período de 1º 
novembro de 2018 a 31 de outubro de 2019. 

Memória de 
cálculo 

(Quantidade de servidores com, pelo menos, 40 “horas-aula” de capacitação 
/ Quantidade total de servidores do quadro efetivo, em exercício no Órgão) x 
100. 

Meta 
85% dos servidores com, pelo menos, 40h/aula de cursos de capacitação, de 
1º novembro de 2018 a 31 de outubro de 2019. 

 

INDICADORES INTERNOS 
 

 Para avaliar a eficácia e efetividade na execução do PAC 2019, serão 

monitorados indicadores capazes de refletir o impacto das ações de capacitação no 

desenvolvimento dos servidores e no alcance dos objetivos estratégicos do Órgão, tais 

como: 

Indicador 1 - Desenvolvimento de lideranças 

Descrição 
Percentual de participação de ocupantes de cargos gerenciais (DAS 101, FCPE 
101, NES) em ações de capacitação específicas para liderança. 

Memória de 
cálculo 

(Quantidade de ocupantes de cargos gerenciais (DAS 101, FCPE 101, NES) 
capacitados em liderança / Quantidade de ocupantes de cargos gerenciais 
(DAS 101, FCPE 101, NES) do MJSP) x 100. 

Meta 20 % de ocupantes de cargos gerenciais capacitados em liderança, em 2019. 



 

 

 

Indicador 2 - Participação em ações de estudo de idiomas  

Descrição Percentual de participação em ações de estudo de idiomas. 

Memória de 
cálculo 

(Quantidade de servidores matriculados em ações de estudo de idiomas / 
Quantidade de servidores do MJSP) x 100. 

Meta 15% de servidores participaram de ações de estudo de idiomas, em 2019. 

 
 

Indicador 3 - Adesão às ações de treinamento coletivas 

Descrição 
Percentual de aproveitamento das vagas ofertadas pela CGGP em ações de 
treinamento para atendimento das necessidades transversais do Órgão. 

Memória de 
cálculo 

(Quantidade de vagas preenchidas em ações de treinamento para 
atendimento das necessidades transversais / Quantidade de vagas ofertadas 
em ações de treinamento para atendimento das necessidades transversais) x 
100. 

Meta 80% de aproveitamento das vagas, em 2019. 

 
 

Indicador 4 - Avaliação de reação das ações de capacitação 

Descrição 
Percentual de resultados “Bom” e “Excelente” nas avaliações das ações de 
capacitação. 

Memória de 
cálculo 

(Quantidade de resultados “Bom” + “Excelente” nas avaliações das ações de 
capacitação / Quantidade de avaliações respondidas) x 100. 

Meta 85% de resultados “Bom” e “Excelente”, em 2019. 

 

 

  



 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

  A promoção de ações de capacitação no Ministério da Justiça e Segurança 

Pública está diretamente relacionada ao comprometimento do Órgão em executar sua 

missão e objetivos institucionais de forma eficiente, entregando à sociedade serviços de 

alta relevância e baseado em ações de qualidade. 

O desenvolvimento contínuo dos servidores é objetivo direto das ações 

apresentadas, assim tratando de valorizar e investir no crescimento pessoal e 

profissional dos envolvidos, seguindo as orientações dispostas na Política de 

Desenvolvimento de Pessoas do Ministério da Justiça (Portaria nº 2.716/2013) e 

legislação correlata. 

 Em 2018, os resultados alcançados foram positivos e, por meio da pesquisa para 

elaboração do PAC 2019, 81% dos respondentes concordaram que os eventos de 

capacitação atenderam suas expectativas de desenvolvimento. 

É importante considerar que cada servidor participante das ações de capacitação 

do Órgão torna-se um potencial multiplicador de conhecimento para seus pares e outros 

setores do MJSP, fato esse que será devidamente utilizado no decorrer da execução do 

plano apresentado. 

 

 

 

  



 

 

REFERÊNCIAS  

 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão Nº 2.613/2011, Plenário. Relator: 
Ministro Aroldo Cedraz. Processo 024.956/2010-4. Ata 40/2011. Brasília, DF, Sessão de 
28 set 2011. 

 

BRASIL. 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 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 fev 2006. Seção 1, p. 3. 

 

BRASIL. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 dez 1990. Seção 1, p. 1. 

 

BRASIL. Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Altera dispositivos das Leis nºs 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de setembro de 1992, e 2.180, de 5 de 
fevereiro de 1954, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 dez 
1997. Seção 1, p. 1. 

 

BRASIL. Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008. Dispõe sobre a reestruturação do 
Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - PGPE, de que trata a Lei no 11.357, de 19 de 
outubro de 2006; institui sistemática para avaliação de desempenho dos servidores da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional; revoga dispositivos da 
Lei no 8.445, de 20 de julho de 1992, a Lei no 9.678, de 3 de julho de 1998, dispositivo 
da Lei no 8.460, de 17 de setembro de 1992, a Tabela II do Anexo I da Medida Provisória 
no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, a Lei no11.359, de 19 de outubro de 2006; e dá 
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 set 2008. Seção 1, p. 1. 

 

BRASIL. Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016.  

Institui o Plano Plurianual da União para o período de 2016 a 2019. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, 14 jan 2016. Seção 1, p. 1. 

 

BRASIL. Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019. Estima a receita e fixa a despesa da 
União para o exercício financeiro de 2019. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 jan 
2019. Seção 1, p. 1. 

 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProcesso?num=02495620104


 

 

MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Portaria nº 
1.309, de 07 de junho de 2017. Dispõe sobre o Plano Anual de Capacitação do Ministério 
da Transparência e Controladoria Geral da União para o exercício de 2017. Boletim 
Interno CGU nº 23, Brasília, DF, 09 jun 2017. 

  

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Portaria nº 208, de 25 de 
julho de 2006. Define os instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de 
Pessoal. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 jul 2006. Seção 1, p. 66. 

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Portaria nº 2.716, de 05 de agosto de 2013. Institui a Política 
de Desenvolvimento de Pessoas – PDP, no âmbito do Ministério da Justiça e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 06 ago 2013. Seção 1, p. 41. 

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Portaria nº 3.403, de 30 de outubro de 2013. Estabelece 
critérios e procedimentos para aferição de desempenho individual e institucional para 
efeito de atribuição da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder 
Executivo - GDPGPE, de que trata o art. 7º-A da Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, 
e da Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos - GDACE, instituída 
pelo art. 22 da Lei nº 12.277, de 30 de junho de 2010, no âmbito das unidades 
organizacionais do Ministério da Justiça sediadas em Brasília/DF. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 31 out 2013. Seção 1, p. 60. 

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Portaria nº 1.456, de 03 de setembro de 2015. Estabele 
critérios e procedimentos de desempenho individual e institucional para efeito de 
atribuição da Gratificação de Desempenho de Atividade em Políticas Sociais – GDAPS, 
instituída pela Lei nº 12.094, de 19 de novembro de 2009, no âmbito de unidades 
organizacionais do Ministério da Justiça. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 set 2015. 
Seção 1, p. 24. 

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Secretaria Executiva. Portaria SE nº 753, de 11 de outubro de 
2018. Altera os Anexos I, III e IV da Portaria nº 1.684, de 10 de novembro 2017, da 
Secretaria Executiva, que detalha o conteúdo dos documentos essenciais do 
Planejamento Estratégico do Ministério da Justiça para o quinquênio 2015 – 2019. 
Boletim de Serviço, Brasília, DF, n. 183, 22 out 2018. 

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Secretaria Executiva. Portaria SE nº 1.512, de 19 de dezembro 
de 2007. Dá nova redação a dispositivos do Anexo da Portaria nº738, de 7 de julho de 
2006, que aprovou a Bolsa Universitária do Ministério da Justiça. Boletim de Serviço, 
Brasília, DF, n. 55, dez 2007. 



 

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Portaria nº 675, de 14 de agosto de 
2017. Aprova o Planejamento Estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública 
para o quinquênio 2015-2019. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 ago 2017. Seção 
1, p. 30. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. Plano Anual de Capacitação 2019. Brasília, DF, 
2019. 34 p. Disponível em: < http://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-
1/boletim-de-pessoal/2019/4/anexo-v-plano-anual-de-capacitacao-2019>. Acesso em 
03 abr 2019. 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Plano Anual de Capacitação 2018. Brasília, DF, 2018. 32 p. 
Disponível em: < 
http://www.capacitacao.unb.br/images/PAC_2018_final_diagramado_reduzido.pdf>. 
Acesso em 03 abr 2019. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Plano Anual de Capacitação 2018. 
Florianopólis, SC, 2018. 88 p. Disponível em: 
<http://capacitacao.ufsc.br/files/2018/06/PAC-2018.pdf>. Acesso em 03 abr 2019. 

 



 
 

 

ANEXO I – AÇÕES DE TREINAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADES TRANSVERSAIS DO MJSP, EM 2019. 

Nº 
ÁREA DO 

CONHECIMENTO 
CURSO 

CARGA HORÁRIA 
PROPOSTA 

UNIDADE DEMANDANTE 

1 

1. Planejamento, 
Orçamento e Gestão 

Gestão Orçamentária e Financeira - Visão Geral 20h SNJ, GM, SENASP 

2 Despesa Pública 32h SNJ, GM, SENASP 

3 
Elaboração e Acompanhamento do Plano Plurianual, da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e da Proposta Orçamentária 
20h SENASP, SENACON, CGL, CGGP 

4 Contabilidade Básica aplicada ao Setor Público 16h SENASP, CGGP, CONTAB 

5 Contabilidade Avançada aplicada ao Setor Público 20h SENASP, CGGP, CONTAB 

6 Contabilidade com foco na Gestão do Patrimônio 20h SENASP, CGGP, CONTAB 

7 Formulação, Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas 20h SENASP, SNJ 

8 Gestão de Pessoas: Fundamentos e Tendências 24h SNJ, CGGP 

9 Dominando a Gestão de Projetos 24h CGDS, SNJ, AECI, SENAD, SENASP 

10 Priorizando e Selecionando Projetos 16h CGDS, SNJ, AECI, SENAD, SENASP 

11 Transformando Ideias em Projetos 16h CGDS, SNJ, AECI, SENAD, SENASP 

12 
2. Gestão da Logística 

Pública 
Elaboração de Editais para Aquisição no Setor Público 16h SNJ, GM, SENASP 

  



 

 

13  Elaboração de Termos de Referência para Contratação de Bens 
e Serviços 

16h 
SNJ, GM, SENASP 

  

14 

 

Fundamentos do Pregão Eletrônico 16h CGDS 

15 Planilha de custos e formação de preços 20h CGL 

16 Contratação de bens e serviços de TI 20h SENASP, CGL, DTIC 

17 Gestão de Convênios para Concedentes 20h SENAD, SNJ, SENASP, SENACON, CGL 

18 Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos 32h CGDS, DTIC, SNJ, AECI, SENASP, SENAD 

19 Gestão de Riscos 20h SENASP, SENAD, CGL, SENACON 

20 Gestão de Materiais 32h CGDS, SENASP 

21 

3. Governança da 
Tecnologia e da 

Informação 

SIAFI Web 20h CGGP, CGL, SENASP, CONTAB 

22 Folha de Pagamento no SIAFI 16h CGGP 

23  MySQL  20h SENACON, CGL, DTIC, SENASP 

24 Execução Orçamentária e Financeira no SIAFI Operacional 20h CGGP, SENASP, SENAD, CONTAB, GM, SNJ 

25 SCDP – Diárias e Passagens 20h SENASP, SENAD, GM 

  



 

 

26  Tesouro gerencial 20h CGGP, CGL, SENASP, CONTAB 

27 

 

Sistema SIAPE, SIAPENet/SIGEPE - Teoria e prática 20h CGGP 

28 Power BI 20h 
CGL, SNJ, SENACON, DTIC, CONTAB, SENASP, 

CGGP 

29 Excel 20h 
CGGP, DTIC, CGDS, SENACON, SNJ, CGL, AECI, 

CONTAB, SENASP 

30 Visual Analytics  20h  SENASP 

31 Machine Learning 20h   SENASP 

32 Sistema Eletrônico de Informações - SEI e SEI ++ 20h SNJ, CGGP, SENASP, CONTAB, GM 

33 

4. Conhecimento 
Jurídico 

Elaboração de Normas 12h AEAL/GM-MJSP 

34 Celebração e prestação de contas de TED 20h SNJ, SENASP, CGL 

35 Teoria e Prática do Direito na Administração Pública 20h CGGP, DTIC 

36 Nova legislação migratória brasileira 20h SNJ 

37 

5. Desenvolvimento 
Humano 

Elaboração de Planos de Capacitação 32h CGGP 

38 Oficina de Desenvolvimento de Equipes 20h CGGP, SNJ, SENASP, GM 

39 Gestão por Competências 24h CGGP, SNJ, SENASP 

  



 

 

40 

 

Papel do Gerente na Gestão do Desempenho de Equipe 24h CGGP, SNJ, SENAD, GM 

41 Eneagrama na Gestão de Pessoas 20h CGGP, SENAD 

42 Design Thinking 24h SNJ, CGGP, SENAD, GM, DTIC 

43 Redação Oficial 20h 
SENASP, CONTAB, CGGP, SENAD, GM, CGDS, 

CGL 

44 Oratória para eventos e palestras 24h AECI, CGGP 

45 
 Elaboração de Notas Técnicas, Relatórios, Pareceres e 

Despachos 
24h CGGP 

46 Português 40h SENACON, SNJ, SENAD, SENACON, CGL 

47 

6. Gestão 
administrativa e 
desenvolvimento 
institucional 

Tomada de Contas Especial 16h SENASP, CGL 

48 Pensamento Ágil em Processos 16h CGGP, SENASP 

49 Obras Públicas - Comentários a Jurisprudência do TCU 16h CGAE, SENASP 

50 RDA: novo padrão de catalogação 8h CGDS, SENASP 

51 Análise e Melhoria de Processos 40h CGGP, SENASP 

52 Gestão de Processos com Foco na Inovação 24h CGGP, SENASP 

  



 

 

53  Compliance e Integridade 20h SENASP, SE 

54 

7. Desenvolvimento e 
Formação Geral  

Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional 32h  AECI, SENASP 

55 Qualidade no atendimento ao público 20h SENACON, SENASP, CGL, CGGP 

56 Gestão da Estratégia com BSC 32h CGGP, SENASP 

57 8. Cidadania Ética no Serviço Público 4h CGGP 



 
 

 

 


	BS Nº 71 DE 15 DE ABRIL DE 2019-PARTE 2 - ANEXO PORTARIA CGGP - PAC

