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RESUMO 

 
 

Atendendo à solicitação da Secretaria de Planejamento do Estado do Pará 

(SEPLAN), para fins de elaboração da Mensagem de Governo, a ser encaminhada à 

Assembleia Legislativa do Estado no início de 2018, e subsídio ao Relatório de 

Avaliação dos Programas do Plano Plurianual (PPA), este relatório dispõe sobre um 

levantamento das ações realizadas pela autarquia referentes ao exercício no ano de 

2017, em termos de prioridades, correlação com as diretrizes e objetivos 

estratégicos de governo, destacando os resultados dos trabalhos executados, a 

abrangência das ações, as novas estratégias de atuação e o alcance de metas 

relativas à qualificação e valorização do servidor público. 
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I- INTRODUÇÃO 

 
 

Centrada em sua estratégia maior: formar gestores públicos, a Escola de 

Governança Pública do Estado do Pará – EGPA, implementou, no corrente ano, 

projetos e ações que possibilitaram o alcance da formação profissional ao 

funcionalismo público com maior amplitude, através do incremento das ações de 

qualificação nas modalidades a distância (EaD) e in company ( projetos, seminários, 

palestras e cursos direcionados às especificidades de cada órgão solicitante). 

Em sintonia com as tendências de modernização educacional, a autarquia, que 

até dois anos atrás desenvolvia ações de qualificação essencialmente presenciais, 

foi além e deu início a implementação de processos de educação continuada e 

aperfeiçoamento profissional ao funcionalismo público, com a inserção da plataforma 

de Educação a Distância. 

Esta modalidade de capacitação permitiu o fortalecimento das formações 

presenciais, tendo como exemplo os conteúdos tratados através do Programa de 

Municipalização, o que resultou na amplitude do atendimento aos servidores 

municipais e estaduais com qualidade e eficiência, além da otimização dos recursos 

públicos, já que o acesso ao conhecimento com eficácia nesta modalidade de 

capacitação independe do fator distância, permite a otimização de gastos públicos e 

ainda, possibilita atender com qualidade uma abrangência territorial significativa. 

No âmbito de programas de caráter específico desenvolvidos para o 

funcionalismo público estadual, vale destacar os programas que permitiram o grande 

alcance aos servidores públicos estaduais e municipais e possibilitaram o melhor 

atendimento às necessidades pontuais. 

As ações de qualificação prosseguiram com ajustes em períodos de realização 

e horários disponibilizados no sentido de atender com qualidade e em condições 

adequadas aos servidores públicos que sempre participaram destas ações. 

A Escola de Governança prossegue sua atuação através do curso Técnico em 

Secretaria Escolar por meio do Instituto de Ensino Superior – IES – o que permite a 

autarquia ofertar ações de graduação, graduação tecnológica e pós-graduação, 

atendendo a servidores da capital e interior. As aulas do curso “Técnico em 

Secretaria Escolar” prosseguem para as três turmas abertas no ano passado, sendo 

duas na capital e uma com polo no município de Santo Antônio do Tauá - onde 
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também estão participando do curso, servidores estaduais e também servidores de 

municípios próximos (Vigia, Santa Izabel e Castanhal). Em paralelo, estão em 

andamento as providências para oferta do Mestrado próprio, além da parceria que 

está em construção com a Universidade do Estado do Pará – UEPA. 

A autarquia atendeu diversos municípios do interior do estado, através do 

programa CapacitaSUAS - formação voltada aos servidores da assistência social e 

desenvolvida em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, 

Trabalho, Emprego e Renda – SEASTER, em formações que tiveram como polos, 

entre outros municípios, Belém, Salvaterra, Santarém e Itaituba. 

No âmbito das ações de valorização ao funcionalismo estadual, foi realizada a 

15ª edição do Festival de Música do Servidor Público – Servifest – que objetiva 

prestigiar e dar visibilidade aos talentos dos servidores da capital e municípios do 

estado, com o resultado histórico, na finalíssima, em que pela primeira vez, desde a 

regionalização do evento, há dois anos, o vencedor foi oriundo do interior do estado, 

do município de Santarém. Em outubro, houve a 10ª edição do Prêmio Servidor  

Nota 10, na qual os servidores públicos do estado que se destacaram em seus 

órgãos, ao longo do ano, pela excelência no exercício de suas atividades, foram 

merecidamente homenageados. 

A autarquia atua como espaço de capacitação e desenvolvimento de recursos 

humanos da administração pública, entendendo o servidor como um elo essencial  

na relação entre o Estado e seus cidadãos. É um ambiente para a convergência das 

discussões sobre práticas de governo, com foco no processo contínuo de 

dinamização e melhoramento dos serviços prestados à população, contribuindo 

assim para a redução da pobreza e da desigualdade. 



8 

 

 

 

II- SÍNTESE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA DE 

GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ EM 2017 

 
1- QUALIFICAÇÃO 

 
A autarquia entende por qualificação todas as ações – cursos, palestras, 

oficinas, workshops, dentre outras – voltadas para a capacitação do servidor público. 

Tais projetos visam atender às necessidades de aperfeiçoamento profissional do 

funcionalismo estadual e municipal. Para os servidores municipais, as ações são 

realizadas por meio de acordos de cooperação técnica. 

Trabalhando com apoio aos demais órgãos da administração estadual, a EGPA 

atuou ainda na coordenação pedagógica e logística de eventos de capacitação que 

não foram certificados por ela, mas que contribuíram para qualificar 2.100 servidores 

públicos das diversas esferas administrativas. Somando este número ao total de 

capacitações certificadas, a EGPA alcança, até a presente data 14.678 certificações 

em 2017. 

 
1.1- Educação a Distância (EaD): 

 
 

A Escola de Governança Pública do Estado do Pará - EGPA aperfeiçoou as 

ações e projetos de qualificação na modalidade Educação a Distância (EaD), focada 

no ensino com qualidade e redução dos investimentos, com cursos de carga horária 

de até 80 horas. Totalmente financiados pela autarquia, os cursos são 

disponibilizados para servidores públicos efetivos, temporários e/ou comissionados 

de todos os níveis de escolaridade: fundamental, médio e superior. Em 08 de 

dezembro finaliza o calendário 2º semestre/2017. 

Além da significativa otimização de recursos públicos, a formação desta 

modalidade, desempenhada com êxito pela autarquia, apresenta ao longo de sua 

atuação diversos pontos positivos: 

 As formações ofertadas já atenderam às áreas de educação, meio ambiente, 

assistência social, saúde, segurança, planejamento e gestão, habitação; 

 131 municípios já participaram das ações EaD (com 100% por cento dos 

municípios do Marajó e 100% Sul do Pará ); 
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 A base EaD já registrou cerca de 240.789 acessos (entenda-se por 

acessos a participação na plataforma EaD, dos alunos inscritos e 

participantes dos cursos) e ainda, 612.145 visitas (o que significa 

pesquisas realizadas por alunos, ex-alunos e visitantes em geral que 

visitaram a página, curtindo ou compartilhando algum elemento da rede 

social / plataforma EaD); 

 Altos índices de concluintes. Os cursos apresentam cerca de 81,22 % de 

concluintes no primeiro semestre com previsão para segundo semestre de 

79,93%). 

Relatório de Desempenho – Base EaD/EGPA 2017 
 

CURSOS/AÇÕES - 2017 Servidores 

inscritos 

Programa Elaboração do Projeto Politico Pedagógico-Secretariado Escolar- 

ISEG 

 
117 

Humanização no Serviço Público 
 

304 

Conselhos Escolares e a Gestão dos Recursos Públicos 315 

Licitação e contratos: princípios e procedimentos 382 

Formação em Permacultura 
 

112 

Gestão Ambiental- Diagnóstico e sustentabilidade territorial 205 

CURSOS EM ANDAMENTO - TÉRMINO ATÉ DEZ/2017 

Curso SEPLAN-Formação Agente de planejamento 270 

Curso COHAB-Regularização no Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social – SNHIS 

 
200 

Curso Piloto EGPA - Parte 01 Produção de conteúdo Modler/ Capacita Suas 

EaD 

1- Atualização em Indicadores e Diagnostico ; 

2- Atualização em Vigilância Sócio Assistencial 
 

Fonte:https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/sima_capacitacao/relatorio_aluno_cadsuas.php 

 
 

94 

1031 

Curso Piloto EGPA Parte 01 Produção de conteúdo de sistema e 

monitoramento e avaliação educacionais no serviço público para indicadores. 
75 

Curso Piloto EGPA em Formação de Tutores em EAD / Parte 01 80 

Total: 3.185 

 
Cabe aqui também ressaltar que o Núcleo de Captação de Recursos da 

autarquia - NCR forneceu suporte (como administrador de plataforma) na formatação 

http://ead.egpa.pa.gov.br/course/view.php?id=63
http://ead.egpa.pa.gov.br/course/view.php?id=64
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e acompanhamento do curso “Programa Elaboração do Projeto Politico Pedagógico- 

Secretariado Escolar”, com carga horária de 80h/aula, realizado no primeiro 

semestre do corrente ano. Este curso fez parte da matriz curricular do curso Técnico 

em Secretaria Escolar, operacionalizado e certificado pelo ISEG/EGPA. 

Em outubro de 2017 foram celebrados termos de cooperação técnica, para 

desenvolvimento de programas in company, com: 

1- Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB), para a o projeto 

“COHAB-Capacitação para implementação da Política Habitacional”; 

2- Com a Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN), para o curso 

“Formação em Agente de Planejamento”; 

3- Com a Fundação PROPAZ, para o curso Atualização em Garantia dos 

Direitos da Criança e do Adolescente”; 

4- Com  a  Secretaria  de  Estado  de Comunicação ,(SECOM), para o curso 

“Assessoria de Imprensa para o Estado”. 

 
1.2- CapacitaSUAS 

 
 

Credenciada junto ao Ministério do Desenvolvimento Social - MDS e compondo 

a Rede SUAS desde setembro de 2014, a EGPA passou a ofertar capacitação na 

área da assistência social com recursos federais. 

Enquanto responsável pelas ações do SUAS, a Escola de Governança realizou 

os cursos: “Atualização em Indicadores e Diagnostico” e “Atualização em Vigilância 

Sócio Assistencial”. 

(Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/sima_capacitacao/listar_turmas.php 

O Programa Nacional de Capacitação do SUAS - Sistema Único de Assistência 

Social (instituído em 16 de março de 2012, por meio da Resolução nº 8 do Conselho 

Nacional de Assistência Social - CNAS) é uma ação desenvolvida pela autarquia em 

parceria com a Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda 

(SEASTER) e tem por finalidade: 

a) garantir oferta de formação permanente para qualificar profissionais do 

SUAS no provimento dos serviços e benefícios sócio assistenciais; 

b) capacitar técnicos e gestores do SUAS para a implementação das ações 

dos Planos Estratégicos do governo brasileiro; 
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c) induzir o compromisso e responsabilidade do pacto federativo do SUAS 

com a Educação Permanente junto às Secretarias Estaduais e do Distrito Federal; e 

d) aprimorar a gestão do SUAS nos Estados, no Distrito Federal e nos 

Municípios. 

O CapacitaSUAS destina-se aos trabalhadores do SUAS que atuam na rede 

sócio assistencial, assim como aos gestores e demais trabalhadores que atuam nos 

órgãos de gestão do sistema em âmbito municipal, distrital e estadual (secretarias de 

assistência social) e aos agentes de controle social no exercício de suas 

competências e responsabilidades nos conselhos de assistência social. 

Vale destacar que a autarquia foi a primeira escola de governança da região 

norte a firmar acordo desta magnitude, passando assim a compor a Rede Nacional 

de Educação Permanente do SUAS – RENEP/SUAS. 

A formação já atingiu 16 polos no estado, com 137 municípios atendidos e 

1.158 concluintes em cursos presenciais de 40 horas. 

 
 

1.3- CURSOS DE QUALIFICAÇÃO EM BELÉM E REGIÃO 

METROPOLITANA 

 
Os cursos de qualificação ofertados na sede da EGPA, em Belém, são abertos 

a todos os servidores e realizados pela Coordenadoria de Desenvolvimento de 

Competências e Habilidades Profissionais em Governança Pública (CDHP), 

subordinada à Diretoria de Desenvolvimento de Programas Estratégicos em 

Governança Pública (DDPEG). 

As formações são desenvolvidas em duas vertentes: 

a. cursos abertos – de oferta semanal, definidos anualmente pelo 

Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNQ), realizado 

junto aos Agentes de Desenvolvimento e Capacitação (ADC’s) de 

todos os órgãos estaduais. Os ADC’s são servidores voluntários que 

realizam a interface de comunicação entre a autarquia e o 

funcionalismo público, com carga horária de 20 horas/aula, com 

turmas nos turnos da manhã e tarde; 

b. A segunda vertente trata dos programas in company, ou turmas 

fechadas. Os cursos realizados para turmas fechadas têm público 
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voltado a um interesse determinado de aprendizado, singular à 

atuação em área específica, pois atendem solicitações dos órgãos, 

com o intuito de suprir suas necessidades específicas de treinamento. 

A proposta de formação permanente de gestores consiste na oferta de mais 

vagas e mais opções de cursos qualificativos e formativos, para oferecer 

capacitações específicas que atendam necessidades pontuais dos órgãos 

solicitantes. 

Entre alguns exemplos destas ações realizadas em caráter de parceria 

estão: 

 As capacitações desenvolvidas com a Fundação Santa Casa de Misericórdia do 

Pará (FSCM), iniciadas no começo do ano com o “Projeto de Aperfeiçoamento 

em Qualidade e Segurança do Paciente” e o “Programa de Acreditamento” – que 

envolveu os cursos “”Entendendo o Processo de Acreditação: selo de 

qualificação ONA”, “Oficina de Metodologia Balanced Scorecard”, “Metodologia 

Ativa” e “Ferramentas da Qualidade”, todos direcionados ao quadro integral de 

servidores da FSCM, visando formar e capacitar os funcionários da Santa Casa, 

ampliando seu conhecimento teórico e prático, objetivando a melhoria no 

atendimento aos pacientes da fundação. 

 A parceria desenvolvida com a Procuradoria Geral do Estado (PGE), que permitiu 

a realização da palestra “Processo Civil: Recursos nos Tribunais Superiores” e o 

curso “Redação Jurídica”, que permitiram aos operadores do direito a 

capacitação na elaboração de textos de conteúdo técnico em suas áreas de 

atuação; 

 Ações de formação realizadas com a Fundação PROPAZ, através do Movimento 

pela Valorização do Estatuto da Criança e do Adolescente (MOVER), que 

aconteceram no segundo semestre do corrente ano, nos municípios de Breves, 

Marabá e Bragança. 

 A segunda etapa do Curso Especial para Transporte de Embarcações de Estado 

– que capacita os participantes a tripular ou conduzir pequenas embarcações de 

órgãos públicos extra, empregadas na navegação interior. 

Os programas de formação deste caráter possibilitam a formatação de carga 

horária específica e flexível, qualidade presencial de servidores (uma vez que o 

contingente de alunos inscritos corresponde, a priori, ao número de certificações) 
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além de índices de evasão próximo a zero. As ações de qualificação in company 

permitem, ainda, o processo de formação continuada, uma vez que são passíveis de 

aprofundamento de conhecimento e conteúdo, com o prolongamento de cursos que 

possam exigir subdivisões. 

Em 2017, a autarquia detém um quantitativo de 8.115 certificações, entre 

turmas abertas em Belém e região metropolitana e turmas in company. 

 
1.4- PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO 

 
 

Este programa tem como objetivo descentralizar a oferta de cursos e 

oferecer as mesmas oportunidades para quem está em Belém ou em qualquer outro 

município paraense. Está estruturado na divisão em equipes, as quais realizam os 

cursos atuando ao mesmo tempo, em localidades distintas, otimizando a atuação do 

programa, viabilizando a presença do Estado, através da Escola de Governança 

Pública em mais cidades, permitindo, inclusive, o retorno frequente à algumas delas. 

Visando proporcionar ao funcionalismo público municipal e estadual maior facilidade 

ao acesso a ações de capacitação profissional com qualidade, a autarquia inseriu 

no planejamento desta ação, existente desde sua criação, as qualificações na 

modalidade a distância (EaD), modalidade esta que potencializou o atendimento 

aos interior do estado, permitindo o alcance a 131 municípios, dentro do conceito da 

municipalização, que consiste em levar qualificação aos servidores públicos 

municipais e aos estaduais que estão longe da sede. 

No balanço do presente ano, foram visitados pelo Programa de 

Municipalização, 03 municípios. Neste período, foram capacitados através do 

programa 1.022 servidores públicos municipais. 

Os municípios alcançados foram: São Sebastião da Boa Vista, Castanhal e 

Limoeiro do Ajuru. 
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Concluintes do Programa de Municipalização realizado em Castanhal, no período de 28.08 a 01.09 

 
O Programa de Municipalização é realizado através de parcerias entre 

EGPA e Prefeituras, e consiste na contrapartida de ambos. Neste contexto a 

autarquia é responsável pela parte acadêmica, como a formatação dos cursos, 

certificação, seleção e contratação de instrutores, entre outros aspectos, cabendo a 

prefeitura a responsabilidade pelo apoio no município, disponibilizando espaço para 

realização dos cursos – normalmente realizados em escolas municipais – bem como 

a inscrição dos servidores participantes. Os temas dos cursos são definidos 

concomitantemente pela EGPA e prefeitura, e os servidores estaduais lotados no 

município são informados para que possam participar dos cursos ou propor algum 

curso específico. 

 
1.5- INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR DA EGPA – 

ISEG 

O leque ferramental de ofertas de qualificação profissional foi ampliado com 

credenciamento da autarquia junto ao Conselho Estadual de Educação (CEE) 
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através da Resolução 750 de 12 de dezembro de 2013, o que permitiu a esta Escola 

de Governança ofertar ações de graduação, graduação tecnológica e pós- 

graduação. 

Enquanto Instituto de Ensino Superior (IES), a EGPA apresenta, atualmente, 

quatro vertentes de atuação: o Curso Técnico em Secretaria Escolar, cursos de 

graduação, especialização e mestrado. 

A chancela do ISEG multiplica a capacidade de oferta de cursos e abertura de 

novas turmas em todos os níveis de formação. Indo ao encontro da otimização de 

recursos, os investimentos para estas formações, por meio do ISEG, representam 

substancial redução de investimentos, como por exemplo, na pós-graduação lato 

sensu, onde os investimentos chegam a cerca de um terço do valor total 

historicamente direcionado para este tipo de programa. 

A implantação do instituto representou fator de grande relevância no 

direcionamento de estabelecer a EGPA como o grande centro de preparação, 

qualificação e formação continuada do servidor público, em todos os níveis de 

ensino. 

 
1.5.1 – Curso Técnico em Secretaria Escolar: 

 
 

Este ano, estão sendo concluídas as aulas de três turmas abertas em 2016, 

com 40 vagas em cada turma, sendo duas na capital e uma com polo no município 

de Santo Antônio do Tauá - onde participaram do curso, servidores estaduais e 

servidores de municípios próximos (Vigia, Santa Izabel e Castanhal). A cerimônia de 

certificação está programada para março do próximo ano. A autarquia fomenta 

ações de incentivo a formação continuada, uma vez que os servidores que 

participam destas qualificações, permanecem por maior período de duração neste 

processo de aprendizado com aprofundamento de conhecimento. 

Devido aos resultados exitosos no andamento desta formação, está sendo 

estruturada a implementação deste curso integralmente na modalidade a distância, 

inicialmente em polos nos municípios de Santarém, Marabá e na Região do Marajó. 

O diferencial está em que, após o início dos processos de inscrições, outros polos 

serão abertos no sentido de atender, em sua plenitude, ao funcionalismo público 

efetivo estadual e municipal, em todo o estado. 
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O curso técnico em Secretaria Escolar atende a uma necessidade da 

Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), que apresenta significativa demanda 

de servidores carentes de aperfeiçoamento profissional. De acordo com estimativas 

do Conselho Estadual de Educação – CEE, somadas as redes estadual e municipal, 

apresentam um quantitativo de aproximadamente 8 mil servidores públicos em todo 

o estado, para as quais estão sendo feitos levantamentos com a finalidade de 

proporcionar alternativas de qualificação. 

A maior abrangência de oferta de vagas permite ao Estado capacitar mais 

servidores em um espaço de tempo menor, dando condições às escolas de 

regularizarem suas secretarias mais precocemente junto ao CEE. 

 
1.5.2- Graduação 

 
 

As ações de qualificação são fortalecidas pelos programas desenvolvidos em 

caráter de parceria, tendo como exemplo o Programa de Graduação dos Cursos de 

Bacharelado em Relações Internacionais e de Tecnologia em Comércio Exterior, que 

teve início em 10/05/17, com lançamento no auditório do Palácio do Governo, em 

Belém e contou com a presença do governador do Estado, Simão Jatene, além do 

ministro de Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Antônio Pereira. 

O curso de Bacharelado em Relações Internacionais promete formar 

profissionais com habilidade para lidar com o dinamismo da política mundial e as 

relações entre países. O leque de atuação é amplo, e inclui a candidatura à carreira 

diplomática no Ministério de Relações Exteriores. Neste curso, estão acontecendo, 

nas dependências da EGPA, as aulas para cerca de 23 alunos. Já o Tecnólogo em 

Comércio Exterior atende à demanda de importação e exportação de produtos da 

região. O curso permite aos profissionais, dominar operações alfandegárias e 

cambiais, despacho aduaneiro, logística e contratos internacionais. 

Visando atender a demanda reprimida de profissionais com formação em 

secretaria escolar, o ISEG/EGPA prossegue com a implementação de novas turmas 

para 2018, objetivando qualificar, nos níveis médio e de graduação, os servidores 

que atuam na rede pública de ensino do estado. 

Indo além, está sendo protocolado este mês de novembro, junto ao Conselho 

Estadual de Educação o Curso Superior Tecnológico em Secretariado. 
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1.5.3- Especialização 

 
 

Estão acontecendo as aulas do curso “Gestão de Ciência em Tecnologia e 

Educação Profissional e Tecnológica, nas dependências da Secretaria de Estado de 

Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (SECTET). Formatado 

por solicitação da secretaria e executado com recursos por ela repassados, o curso 

iniciou em fevereiro, para 40 servidores públicos estaduais efetivos, sendo 25 

servidores oriundos da SECTET. O restante das vagas foi disponibilizado para 

servidores da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (SEDAP), Secretaria de Estado de 

Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (SEASTER) e Fundação Amazônia 

de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA). 

O curso tem formatação presencial modular, com duração de 386 horas/aula, 

sendo vinculado a uma política de formação de valorização voltada ao funcionalismo 

público efetivo estadual, estabelecida no projeto político-pedagógico esta Escola de 

Governança. 

Em junho do ano passado iniciaram as aulas para a turma de especialização 

em Gestão Pública com ênfase em Desenvolvimento de Pessoas, para 40 alunos. O 

curso tem duração de 15 meses, com formatação presencial modular e duração total 

de 386 horas/aula, sendo vinculado a uma política de formação e valorização de 

servidores públicos estaduais estabelecida em seu projeto político-pedagógico. 

Com término previsto para o final deste mês de novembro, a especialização 

possui três módulos, sendo o primeiro módulo de integração composto por 6 

disciplinas, o segundo módulo de contextualização histórica e fundamentação 

teórica, composto por 05 disciplinas, e o terceiro módulo instrumental, composto por 

07 disciplinas. 

Considerando-se a otimização de recursos, vale ressaltar que as ações de 

especialização representam cerca de um terço em redução de investimentos para o 

estado, que anteriormente contratava através de processo licitatório, Instituições de 

Ensino Superior para execução dos cursos. 

A EGPA tem por objetivo especializar servidores públicos estaduais nas 

diversas áreas de gestão pública, visando o desenvolvimento de suas competências 
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e ampliando a visão sistêmica desses profissionais sobre a complexidade dos 

processos de gestão, contribuindo dessa forma para a qualidade do serviço público 

e o fortalecimento de políticas de desenvolvimento do Estado do Pará. 

Para 2018, estão sendo formatados, com recursos repassados pelas  

entidades, alguns cursos de especialização, dos quais abaixo citamos exemplos: 

a) Para o Tribunal de Justiça do Estado (TJE), os cursos: 

o “Gestão Pública, com duas ênfases: Políticas Públicas e Governança 

e Desenvolvimento de Pessoas”, com 60 vagas; 

o Também com 60 vagas, o curso “Direito Processual Civil e Direitos 

Humanos”; 

b) Para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

(SEMAS), com 40 vagas, o curso “Gestão Ambiental”. 

 
1.5.4- Mestrado: 

 
 

No sentido de atender a solicitações contínuas dos servidores do Estado, está 

protocolado junto a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- 

CAPES, projeto para ações de Formação Strictu Senso a nível de Mestrado, cuja 

implementação está sendo desenvolvida em parceria com a Universidade do Estado 

do Pará – UEPA, que, a princípio, oferecerá vagas nos programas já existentes e, 

posteriormente, a construção de Mestrado Profissional na área meio do Estado. 

A CAPES é uma fundação do Ministério da Educação (MEC), que desempenha 

papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação. 

 
2- VALORIZAÇÃO 

 
 

A autarquia desenvolve também, ações e eventos de estímulo às expressões 

tanto profissionais quanto pessoais e artísticas daqueles que compõem o corpo da 

administração, focando na valorização do servidor público, não se limitando à oferta 

de entretenimento e sim proporcionando espaços para confraternização, convivência 

e reconhecimento pelos méritos alcançados no trabalho diário. 
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A implementação destas ações cabe ao Núcleo de Programas de Valorização 

do Servidor - NPVS, setor da EGPA subordinado à Diretoria Geral. 

Ao setor compete propor, implementar e executar projetos de valorização da 

cidadania como fonte de potencialidades e recursos estratégicos e ações de 

desenvolvimento de talentos humanos no âmbito da competência da autarquia, 

realizar ações culturais de valorização à cidadania - voltados à melhoria da 

qualidade de vida dos servidores e gestores públicos estaduais- , com a promoção 

de feiras, exposições, festivais concursos, oficinas, torneios, gincanas, sem prejuízo 

de outras ações que atendam ao interesse público e institucional da EGPA. E ainda, 

municipalizar as ações e atividades culturais, esportivas e de lazer voltadas aos 

servidores públicos, além de executar produções fonográficas e edições literárias. 

 
2.1- 15º SERVIFEST – Festival de Música do Servidor Público do Pará 

 
 

Após a realização das etapas eliminatórias, duas no interior do estado e uma 

na capital, a 15º edição do Festival de Música do Servidor Público culminou com o 

resultado histórico na grande finalíssima, premiando composições do interior do 

estado. A grande vencedora foi a música “Braços da  Espera”, do servidor Wander 

de Andrade, da Seduc/Santarém, interpretada por sua esposa, Ádria Góes. As 

etapas Baixo Amazonas e Sudoeste (pólo Santarém) e Marajó (pólo Salvaterra), 

abrangeram também candidatos das cidades próximas. As apresentações das 

seletivas nestes municípios foram realizadas em palcos abertos, rendendo assim 

sucesso de público. 

Seguindo os moldes das edições anteriores, a cada eliminatória são escolhidas 

algumas das canções finalistas. De cada das três etapas serão escolhidas quatro 

músicas. As 12 finalistas disputam a Grande Final com apresentações em uma noite 

de shows. 

Por meio da proposta itinerante das etapas regionais, o Servifest facilitou a 

participação de servidores estaduais e municipais lotados nas mais diferentes 

regiões paraenses, ampliando o seu alcance como incentivo à valorização do 

servidor público. 

Todas as composições e arranjos musicais que fazem parte do festival são de 

autoria e interpretação de servidores públicos. Na etapa Final serão premiadas as 
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três melhores músicas. O evento objetiva valorizar o trabalho musical dos servidores 

bem como divulgar a música regional dentro do Estado. 

Criado em 1999, interrompido em 2007 e retomado em 2011, o festival se 

caracteriza como uma ação idealizada para dar visibilidade ao talento musical do 

servidor público, na composição, criação de arranjos e interpretação, servindo como 

uma ferramenta de auxílio para obter o alcance do reconhecimento merecido, sendo 

uma boa oportunidade de confraternização dos músicos imersos na rede estadual, 

além de compilar e registrar o potencial artístico de cada um. 

 
FINALÍSSIMA 

 

O servidor Wander de Andrade, da Seduc/Santarém, vencedor da 15º Final-Servifest 

 

 
2.2 - 10º PRÊMIO SERVIDOR NOTA 10 

 
 

A excelência no desempenho do trabalho no Estado, bem como o 

reconhecimento pelo mérito profissional foi marcada pela realização do 10º prêmio 

Servidor Nota 10, realizado no dia 27 de outubro, em uma manhã de festa que 

homenageou os 60 servidores eleitos como os melhores no desempenho do 

trabalho, em cada órgão do governo. A solenidade contou com a presença de cerca 

de 200 pessoas, dentre autoridades, servidores públicos e seus familiares. 
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A cerimônia de entrega dos certificados e prêmios em dinheiro, ocorreu no 

Auditório David Mufarrej – Unidade Unama Alcindo Cacela, contando com a 

presença do Vice Governador do Estado de vários gestores e titulares do 

secretariado. Houve o sorteio do prêmio de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) , recebido 

pelo servidor Rosivaldo Conceição Araújo, da Companhia de Saneamento do Pará 

COSANPA), que ficou ainda com o título de Servidor Nota 10 do Estado de 2017. 

O Servidor Nota 10 fomenta a capacitação, premiação e valorização do 

servidor, além da integração entre todos os organismos da rede estadual, 

servidores, titulares e os chefes do executivo. 

Idealizada em 2003, a premiação foi instituída para comemorar a semana em 

que se comemora nacionalmente o Dia do Servidor Público (28 de outubro), com o 

intuito de que o servidor obtenha o reconhecimento por meritocracia, por seus 

serviços prestados com eficácia à comunidade. O evento tem como meta atingir o 

maior número de órgãos e servidores do Estado. 

Os prêmios são entregues aos servidores com melhor desempenho durante o 

ano, segundo avaliação de comissões formadas em todas as instituições públicas 

estaduais. 

 

O Diretor Geral EGPA Ruy Martini, com o Servidor Nota 10/2017, 

Rosivaldo Conceição Araújo e o Excelentíssimo Governador, em exercício, Zequinha Marinho 
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III- CONVÊNIOS 

 
 

Como mais uma forma de contribuir com a qualificação profissional de agentes 

do serviço público, a EGPA celebra convênios com instituições de ensino superior, 

através de acordos de cooperação, não havendo por parte da EGPA nenhum 

repasse financeiro. Estes convênios garantem a oferta do beneficio de descontos 

nos preços de cursos de graduação e pós-graduação para funcionários do Estado, 

podendo se estender a seus familiares. 

Permanecem em vigor os convênios abaixo relacionados: 

 Evolute Cursos Profissionalizantes, concedendo descontos de 40% nos 

cursos (cursos de informática, cursos profissionalizantes e cursos rápidos). 

 Sistema de Estudos Virtuais (Siev) (20% de desconto no valor da 

mensalidade em cursos de pó-graduação e MBA, na modalidade de Ensino a 

Distância (EAD). Em um segundo momento, os descontos também serão aplicados 

a cursos de graduação. O benefício ainda se estende a dependentes diretos. 

 Centro Universitário de Maringá / UNICESUMAR (descontos de 20% nas 

mensalidades de cursos de graduação, pós-graduação e MBA, na modalidade a 

distância - EaD); 

 Faculdade Estácio FAP (descontos de 25% no valor das mensalidades dos 

cursos de graduação, tanto na modalidade presencial quanto à distância - EaD) e 

pós-graduação); 

 Faculdade FGV Ideal (descontos de até 20% nos cursos de MBA, Pós- 

Graduação em Administração de Empresas e cursos de curta duração); 

 Instituto de Estudos Superiores da Amazônia – IESAM (descontos de 10% 

para cursos de graduação e 10% para pós-graduação); 

 Faculdade Maurício de Nassau/ Universo (cursos de graduação, até 45% de 

desconto), Instituto de Estudos Superiores da Amazônia (Iesam) (graduação e pós- 

graduação, até 20% de desconto), Fundação Getúlio Vargas/Ideal (pós-graduação, 

até 20%) e Faculdade Estácio/FAP (graduação e pós-graduação, até 25%), o Centro 

Universitário de Maringá (Uni Cesumar), abrindo descontos de até 20% no valor das 

mensalidades de cursos de Graduação, Pós Graduação e MBA, que são ministrados 

pelo na modalidade de Ensino a Distância (EAD) para a região. 



23 

 

 

 

IV- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Em sintonia com o propósito maior de sua criação: formar gestores públicos, ao 

longo deste ano de 2017, a Escola de Governança Pública do Estado implementou, 

com êxito, ações e projetos visando disponibilizar aos servidores públicos estaduais, 

e aos funcionários municipais, ferramentas para promover a qualificação profissional 

em sua amplitude. 

A autarquia fortaleceu a implementação das ações na modalidade a distância 

(EaD) - ferramenta esta direcionada a facilitar o acesso do servidor público estadual 

e municipal aos recursos didáticos para a sua qualificação, sem impedimentos 

relacionados à distância ou disponibilidade presencial para viabilizar a capacitação 

profissional, além das formações in company, o que possibilitou atender com 

qualidade, as demandas e necessidades específicas e pontuais de qualificação 

profissional do funcionalismo estadual. 

Prosseguiu no andamento de projetos concretos que representam a 

oportunidade de aquisição e ampliação do conhecimento ao servidor público, o que 

certamente se traduz em atendimento com qualidade a população que necessita 

destes profissionais devidamente capacitados, prestando serviços com eficiência e 

eficácia. 

A EGPA se concentra em concretizar os projetos em andamento, que vão 

elevar o nível das ações de aprimoramento profissional e democratizar o acesso à 

formação, todavia, preservando números satisfatórios de ações de qualificação e 

valorização na capital e no interior do Estado. 

Diante do planejamento de suas ações, mais um passo foi dado em direção a 

proporcionar ao funcionalismo do Estado e ainda, aos municípios, o universo 

ferramental de instrumentos para a capacitação profissional: em 2017, houve a 

ampliação de ações e projetos para viabilizar todas as possibilidades possíveis para 

a qualificação profissional em sua amplitude e em 2018 a autarquia trabalha no 

aperfeiçoamento das ações que, no corrente ano, foram solidificadas com êxito: 

ações de capacitação e valorização profissional ofertadas em todos os níveis de 

ensino (cursos livres, graduação, especialização e pós-graduação strictu sensu e 

lato sensu) nas modalidades presencial e a distância. 
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V- MENSAGEM DE GOVERNO 

 
 

Priorizando ações para atender ao propósito maior de sua criação – formar 

gestores públicos – a Escola de Governança Pública do Estado amplia e direciona 

suas ações e projetos com o propósito de permitir ao funcionalismo público acesso 

as ferramentas disponíveis para proporcionar a capacitação profissional em sua 

plenitude. Criada pelo governador Simão Jatene em 2003, durante sua primeira 

gestão no Executivo, representa de fato a preocupação com a qualificação e 

valorização do servidor público. 

Estando na base do processo de modernização da gestão pública, por 

subsidiar o treinamento dos técnicos e gestores para o atingimento ou superação 

das metas, a política pública de qualificação e valorização dos servidores contou 

com o refinamento dos programas este ano, posto que foram feitos os ajustes 

necessários no que tange aos investimentos, qualidade e foco. 

O processo de capacitação continuada que vem se desenvolvendo na capital e 

nos municípios se caracteriza como exemplo de medida que colabora para aumentar 

as possibilidades de bons resultados para as políticas públicas aplicadas pelo 

governo. 

Responsável também pela valorização do  servidor  público,  a  EGPA  

manteve ao longo desta gestão uma agenda com ações e eventos de estímulo às 

expressões tanto profissionais quanto pessoais e artísticas daqueles que compõem 

o corpo da administração, não se limitando à oferta de entretenimento e sim 

proporcionando espaços para confraternização, convivência e reconhecimento pelos 

méritos alcançados no trabalho. 

O momento máximo da valorização do servidor é anualmente retratado no 

prêmio Servidor Nota 10, o qual reconhece por meritocracia a excelência no 

desempenho das funções públicas. Entretanto, a valorização não está apenas no 

fato de ver um trabalho concluído, mas sim em observar individualmente as 

habilidades, as destrezas, as particularidades, a boa gestão dos recursos e a 

constante busca de satisfazer as necessidades da população. 

Os resultados alcançados e as metas traçadas demonstram que a Escola de 

Governança Pública do Estado do Pará, está amplamente voltada para sua 

superação diária, gerando expectativas de contínuo aprimoramento, focado na 
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construção de padrões de eficiência e eficácia contribuindo, desta forma, para um 

Pará cada vez melhor através da capacitação e da valorização no serviço público. 


