Programação dos Cursos Abertos
Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho
2° Semestre de 2021
Mês

Curso

1 Agosto

Formação de
Pregoeiros
R$ 524,85

2 Agosto

Lei Geral de
Proteção de Dados
Pessoais (LGPD):
planejamento
prático para o dia a
dia
R$ 292,72

Ementa

Carga
Horária

Legislação. Características e aplicabilidade da
modalidade pregão. Abordagem do conceito de
pregão eletrônico. Análise comparativa do pregão
eletrônico versus pregão presencial, incluindo
vantagens, normas e processo de escolha. Definição
do rito processual de pregão presencial e eletrônico.
Simulação do processo de pregão eletrônico,
contemplando: atribuições do pregoeiro, análise de
proposta e documentos; negociação, análise de
pedidos de esclarecimento e impugnação; prazo de
recurso e contrarrazões; análise de recursos;
homologação do certame. Decreto Estadual nº
48.012/2020.
Voltado para profissionais com ou sem conhecimento
do rito processual, o curso exige apenas o
conhecimento prévio das normas gerais sobre
licitações e contratos administrativos - Lei 8.666/93.

22h

Introdução à LGPD. Diagnóstico situacional,
composição e funções do Comitê de Segurança e
Proteção de Dados Pessoais. Diagnóstico e
planejamento dos trabalhos de proteção de dados
pessoais. Levantamento de processos, contratos e
inventário de dados pessoais. Falhas, riscos e
tratamento: a importância de cláusulas de LGPD em
contratos, capacitações, digitalizações x arquivos
físicos; informações mínimas no portal de internet;
importância de portarias sobre Segurança da

12h

Período de
Realização

Horário

16/08 (segunda),
17/08 (terça),
18/08 (quarta),
19/08 (quinta) e
20/08 (sexta).

De
segunda a
quintafeira: das
08h30 às
12h30.

Inscrições até:
04/08

Sexta-feira:
das 08h30
às 12h30 e
das 14 às
16h.

24/08 (terça),
26/08 (quinta),
31/08 (terça) e
02/09 (quinta).

Das 17h às
20h

Inscrições até:
10/08

Docente/Observações

Loçanny Seixas da Silva
(IDENE)

André Luiz Pereira
(Fundação Hemominas)

Informação e Proteção de Dados. Atendimento, plano
de contingenciamento e monitoramento: revisão dos
sistemas próprios e sistemas adquiridos; requisitos
documentais importantes em licitações; Termo de
Referência (TR) em tempos de LGPD.

3 Setembro

Nova Lei de
Licitações e
Contratos
Administrativos:
perspectivas,
desafios e
oportunidades - Lei
14.133/21
R$ 571,27

4 Setembro

Informações em
Saúde
R$ 432,00

Planejamento da contratação: Termo de Referência e
Projeto Básico. Estudo Técnico Preliminar (ETP).
Agentes da contratação e comissão de contratação.
Governança.
Plano
Anual
de
Contratação.
Modalidades licitatórias: concorrência, pregão,
concurso, leilão e diálogo competitivo. Orçamento
sigiloso. Inversão de fases. Modo de disputa. Critérios
de julgamento. Contratação integrada e semiintegrada. Matriz de risco. Contratação direta:
hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação.
Procedimentos auxiliares: sistema de registro de
preços,
pré-qualificação,
credenciamento,
procedimento de manifestação de interesse (PMI) e
registro cadastral. Gestão de contratos: segurogarantia. step-in right. Sanções. Reequilíbrio
econômico-financeiro. Aditivo contratual: antecipação
dos efeitos. Transparência: Portal Nacional de
Contratações Públicas. Sessões eletrônicas. Sistema
informatizado de acompanhamento de obras.
Publicação dos extratos de editais. Prazos para
adequação dos municípios.

24h

Problemas do estado de saúde: processo saúdedoença e modelos explicativos. Problemas do sistema
de saúde: financiamento, gestão, organização da
atenção (redes e regulação), modelo de atenção
(práticas de saúde) e controle social. Como descrever
um problema de saúde. Indicadores: conceito, o que
expressam os indicadores, uso aplicado do Tabnet.
Priorizando e explicando problemas: matrizes de
priorização de problemas, explicação de problemas
(árvore de problemas e fluxograma situacional),

18h

09/09 (quinta),
10/09 (sexta),
13/09 (segunda),
14/09 (terça),
15/09 (quarta),
16/09 (quinta),
17/09 (sexta),
20/09 (segunda),
21/09 (terça),
22/09 (quarta),
23/09 (quinta) e
24/09 (sexta).

Inscrições
26/08

Pauliane Maresa
Machado Pereira
Monteiro (FUNED)

Das 18h às
21h

Lucília Nunes de Assis
(Escola de Saúde
Pública/MG)

até:

13/09 (segunda),
15/09 (quarta),
20/09 (segunda),
22/09 (quarta),
27/09 (segunda)
e
29/09 (quarta).
Inscrições

Das 08h às
10h

até:

Davidson Silva
(Secretaria de Estado de
Saúde/MG)

análise estratégica de propósitos (matriz Swot
aplicada). Programação Pactuada Integrada de MG
(PPI-MG): a importância da ferramenta para a gestão
em saúde, uso prático da PPI-MG. Explicando
problemas de saúde e definindo objetivos. Indicadores
de saúde e o monitoramento e avaliação em saúde.
O curso abordará conceitos e ferramentas básicas
para a identificação, priorização e explicação de
problemas em saúde, com o apoio de informações
oriundas de indicadores de saúde (TABNET) e da
Programação Pactuada Integrada de Minas Gerais
(PPI-MG). Objetiva-se orientar a elaboração de uma
análise da situação de saúde municipal.

31/08

