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INTRODUÇÃO 

 

A evolução da gestão previdenciária é algo que vem ocorrendo em um ritmo 

acelerado. A atualização de institutos e dos dispositivos legais que disciplinam a 

matéria é constante, surgindo junto a ela novos parâmetros de exigência que devem 

ser atendidos pelos RPPS. Dentre eles, um fator de predominância é aquele que diz 

a respeito da capacitação dos agentes que promovem essa gestão, sendo 

atualmente disciplinado com critérios exclusivos para a matéria. Portanto, para estar 

em consonância com as inovações que cada vez mais surgem no setor, é 

necessário que os servidores do Instituto, seus dirigentes e conselheiros busquem 

constantemente novos conhecimentos de forma a estarem atualizados com as 

exigências dispostas. É ainda somente por meio da renovação dos conhecimentos 

que novas competências são desenvolvidas e o caminho para a excelência se torna 

mais direcionado. Essa visão sempre foi um entendimento compartilhado por essa 

Diretoria, tanto que o tópico da educação e capacitação dos agentes internos da 

instituição sempre figurou entre os objetivos da administração. Assim, com esse 

entendimento e no intuito de estimular essa mentalidade entre todos que constroem 

a gestão institucional do IPREVI, foram estabelecidos parâmetros mínimos para 

nortear a política do Instituto relativa à capacitação, aos quais tornamos público por 

meio da divulgação deste Plano Anual. 

Alessandra Arantes Marques 

Diretora Presidente 

Flavia Gonçalves Cavalcante 

Diretora de Benefícios 

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias 

Diretora de Administração e Finanças 

 



 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo do presente plano é definir uma política institucional para a capacitação 

dos servidores, dirigentes e integrantes dos órgãos colegiados que atuam no 

IPREVI. 

DIRETRIZES GERAIS 

 

1. Os servidores e dirigentes do Instituto deverão participar de ao menos 4 (quatro) 

ações de capacitação durante cada exercício, uma por trimestre. 

2. Os integrantes dos órgãos colegiados deverão participar de ao menos 2 (duas) 

ações de capacitação durante cada exercício. 

3. Entendem-se como capacitação as seguintes categorias que gerem certificados: 

participação em cursos presenciais, cursos à distância, lives, seminários, 

workshops, congressos, palestras, encontros, pós-graduação, MBA, mestrado e 

doutorado. 

4. Ao serem assumidas novas atividades funcionais ou ao serem admitidos novos 

servidores efetivos, os mesmos deverão se inscrever em atividade de 

capacitação a ser indicada por autoridade competente no seu eixo de atuação 

em até 30 (trinta dias) úteis. 

5. Para participar de capacitações que demandem recursos financeiros da 

entidade, os servidores interessados deverão preencher formulário de solicitação 

à DAF, com antecedência de 30 dias ao evento. 

6. Após a aprovação, o servidor deverá abrir processo no setor de Protocolo no 

qual fará o preenchimento do formulário de solicitação de diária. 

7. Ao realizar curso de capacitação externa presencial, os servidores que 

participarem do mesmo deverão elaborar um relatório de aprendizados e 

compartilhar as informações gerais do curso durante a Reunião Mensal de 

Gestão do IPREVI do mês seguinte. 



 

 

8. Os certificados de conclusão e participação em cursos deverão ser enviados 

digitalizados ao setor de Protocolo em até 15 (quinze) dias após a conclusão do 

mesmo. 

9. Será utilizado como critério de autorização de custeio de capacitações de 

grande montante financeiro, o atendimento pelo requerente do critério mínimo de 

número de ações de capacitações anuais. 

10. Os cursos que não necessitarem de desembolso de recursos, serão realizados 

pelos interessados, dependendo de autorização prévia apenas a comunicação 

para a verificação de ausência ao trabalho, caso seja presencial. Caso o curso 

ocorra em formato EAD, o servidor deverá adequar os horários de realização do 

mesmo à jornada e demanda de trabalho. 

11. As autorizações ocorrerão após avaliação da demanda e necessidade, bem 

como do benefício à instituição, em conjunto pela Diretora Presidente e pela 

Diretora de Administração e Finanças. 

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO POR SETOR 

SETOR 
QTD DE 

SERVIDORES 

QTD DE AÇÕES 

POR SERVIDOR 

EIXO TEMÁTICO 

PRINCIPAL 

Diretoria de 

Administração 

e Finanças 

6 4 

Investimentos, contabilidade, 

tesouraria, compras, licitação, 

informática, gestão, 

arrecadação, patrimônio, 

almoxarifado, outros. 

Diretoria de 

Benefícios 
6 4 

Gestão previdenciária, 

compensação previdenciária, 

gestão de recursos humanos, 

protocolo, outros. 

Controle 

Interno 
1 4 

Responsabilidade fiscal, 

controle externo, controle 

interno, gestão pública, 

outros. 



 

 

Procuradoria 

Jurídica 
1 4 

Legislação Previdenciária, 

atualizações legislativas, 

jurisprudências, outros. 

Diretoria 

Executiva 
3 4 

Gestão pública, certificações 

em RPPS, gestão de RPPS, 

gestão previdenciária, 

responsabilização de 

dirigentes, atualizações 

legislativas, outros. 

Órgãos 

Colegiados 
31 2 

Gestão pública, certificações 

em RPPS, gestão de RPPS, 

gestão previdenciária, 

responsabilização de 

dirigentes, atualizações 

legislativas, outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULÁRIO DE REQUISICÃO DE CAPACITAÇÃO 

 

 
 

  

FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE CAPACITAÇÃO 

  
   
     

  

  NOME:     

  CARGO:     

  SETOR:     

  
 

    

  

Curso 
Desejado: 

    

  
Objetivo do 

Curso: 
  

  

    

    

  

Programa: 

  

  

    

    

  Carga horária:     

  Período:     

  Local:     

  Investimento:     

  
     

  

  Itatiaia/RJ, ____/_____/__________ ____________________   

  
  

Requerente   

  Recebido em:           

  Itatiaia/RJ, ____/_____/__________ ____________________   

      
Responsável pelo 

recebimento   

  
     

  

  Considerações:           

    
   

    

    
   

    

    
   

    

  Deferido 
 

 
Indeferido 

 

        

    
   

    

    Itatiaia/RJ, ___/___/_______ 
 

    

    

   
    

    
   

    

              

 
            

 

_______________________________             ______________________________ 

               Diretora Presidente                             Diretora de Administração e Finanças 


