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Contribuição da Escola de Governo para 
profissionalização da Gestão Pública Brasileira 



Introdução 

 Art. 39, § 2º, CRF/88: A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o
aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a
promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. (EC
19/98)

Art. 30, CE/89: O Estado instituirá conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por
servidores designados por seus Poderes, com a finalidade de participar da formulação da política de pessoal.

•§1º A política de pessoal obedecerá as seguintes diretrizes:

•I- valorização e dignificação da função pública e do servidor público;

•II – profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público (.....)

•§6º - O Estado manterá escola de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos (..)

Lei nº 10.961, de 14/12/1992: cria a Escola de Governo da FJP.



Escola de Governo - Cursos Ofertados

 mestrado (pós – graduação strito sensu); 

 especialização (pós-graduação lato sensu); 

 capacitação;

 graduação.



Curso de Mestrado

 20 alunos/ano.

Destina-se à formação teórica e técnica de alto nível nos
campos da gestão pública, formulação, planejamento,
implementação e avaliação de políticas públicas.

Voltado para profissionais que atuam na esfera pública, em
centros de pesquisa e ensino e demais interessados nas
questões centrais da administração pública moderna.



Cursos de Especialização

Curso de Especialização em Administração Pública,
Planejamento e Gestão Governamental;

Curso de Especialização em Finanças e Orçamento do Setor
Público;

Cursos sob demanda.



Cursos de Capacitação

Modalidades de Cursos:

Cursos Abertos ao Público; e

Cursos sob demanda.



Cursos de Capacitação

• Modalidades de Cursos:

 Cursos Abertos ao Público; e

 Cursos sob demanda.

PORTFÓLIO DE CURSOS



Cursos de Capacitação

PORTFÓLIO
Os cursos ofertados possuem carga horária mínima e ementa padrão que 

podem ser alterados de acordo com as necessidades:

GESTÃO DE PESSOAS

GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GOVERNANÇA E DIREITO

GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

POLÍTICAS PÚBLICAS



Graduação + carreira
 Modelo inovador de concurso público no Brasil.

 Curso de graduação prévio à ocupação do cargo público efetivo.

 Profissionais com formação de alto nível.

 Ampla rede de lideranças em gestão pública e inovação.

 Formação multidisciplinar, experiência em políticas públicas, em gestão pública e pesquisa.

 Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

 Desenvolvimento de uma matriz de competências.

https://drive.google.com/file/d/1KO5OSyHDJfzLEzHH-RF2-2PpgA8xjuMs/view
https://drive.google.com/file/d/1KO5OSyHDJfzLEzHH-RF2-2PpgA8xjuMs/view


Matriz de Competências do Csap

Competências Cognitivas

Competências Comunicativas e Emocionais

Competências Associativas e Cooperativas

Competências de Aprendizagem

Competências Cidadãs

Competências Técnicas



Sócio Fundador da Nexo 
Investimento

Superintendente BNDES

Secretário de Planejamento PBH

Pesquisador IPEA
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Líder do Google for Entrepreneurs no Brasil e diretor Campus SP

Secretária-executiva Adjunta Secretaria de 
Governo da Presidência da República

EPPGG Gabinete 
Presidencial e consultora da 
OCDE

Coordenador de Pós-Graduação 
da Enap

Egressos em posições estratégicas:

Secretária-adjunta da Administração 
Prisional do Maranhão 

Graduação + carreira



Assistir no

Pedro Bruno Barros de Souza 

Superintendente de Governo e Relacionamento Institucional do BNDES

Tadeu Barros

EPPGG/MG, Assessor Especial de Desenvolvimento e Inovação do BDMG e ex-Secretário Especial do 

Planejamento e Orçamento do Estado de Alagoas

Assistir no

Assistir no

Assistir no

André Victor Barrence

Head of Google for Startups at Google

Rodrigo Diniz

EPPGG/MG, Subsecretário de Governança Eletrônica e Serviços/SEPLAG-MG e vencedor do prêmio Espírito 

Público

Virgínia Bracarense Lopes

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Governo Federal e 

vencedora do prêmio Espírito Público

Assistir no

https://youtu.be/0FCH32uRovc
https://youtu.be/sZy_BGPkWmA
https://youtu.be/sZy_BGPkWmA
https://youtu.be/lQu2AKWz2T0
https://youtu.be/lQu2AKWz2T0
https://youtu.be/0FCH32uRovc
https://youtu.be/fXwg_DSX5fk
https://youtu.be/fXwg_DSX5fk
https://youtu.be/0FCH32uRovc
https://youtu.be/0FCH32uRovc
https://youtu.be/md-s2rzPx_8
https://youtu.be/md-s2rzPx_8
https://www.youtube.com/watch?v=0FCH32uRovc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0FCH32uRovc&feature=youtu.be
https://youtu.be/0FCH32uRovc


Contribuições  Escola de Governo/FJP

Forte gestão do TRIPÉ da formação acadêmica - ensino, pesquisa e 
extensão.

Formação de EXCELÊNCIA, preparando servidores com perfil do 
futuro. 

Foco na PROFISSIONALIZAÇÃO da gestão pública.

Experiência em RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS de forma inovadora.

Implementação da MATRIZ DE COMPETÊNCIAS do Csap.
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Como a Escola de Governo pode contribuir para profissionalização da gestão pública
brasileira?

- Oferecendo formação de excelência, por meio do estabelecimento de diálogos
necessários entre ensino, pesquisa e extensão;

Conclusão

- Desenvolvendo uma matriz de competências do curso, a fim de desenvolver nos
alunos competências necessárias a profissionalização do serviço público;

- Fomentando uma rede nacional de gestores altamente qualificados e conectados em
prol da melhoria da gestão pública.



Obrigada!

Maria Isabel Araújo Rodrigues

isabel.rodrigues@fjp.mg.gov.br


