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CURSOS TENDO COMO PÚBLICO-ALVO TODOS OS SERVIDORES  

Para os cursos relacionados abaixo, não há necessidade de envio de email 

para autorização da ESAJ.  

  

ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO   1  
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - ECG TCE-RJ  
Acessar por https://www.tce.rj.gov.br/moodle/  

Link para cadastro de novo aluno: https://www.tcerj.tc.br/web/ecg/cadastro-novo   

1. Administração de Conflitos   

Carga horária: 10 h   

Local de Realização: Ambiente Virtual de Aprendizagem - ECG/TCE-RJ.  

2. Ética, uma questão de escolha   

Carga horária: 10 h   

de Realização: Ambiente Virtual de Aprendizagem - ECG/TCE-RJ.  

3. Administração do Tempo  

Carga horária: 10 h   

Local de Realização: Ambiente Virtual de Aprendizagem - ECG/TCE-RJ  

4. Metodologia de Análise e Solução de Problemas  

Carga horária: 10 h   

Local de Realização: Ambiente Virtual de Aprendizagem - ECG/TCE-RJ  

5. Improbidade Administrativa  

Carga horária: 10 h   

Local de Realização: Ambiente Virtual de Aprendizagem - ECG/TCE-RJ   

    

    

6. Introdução ao Direito Constitucional  

Carga horária: 10 h   

Local de Realização: Ambiente Virtual de Aprendizagem - ECG/TCE-RJ   

7. Atendimento ao Público  2  

https://www.tce.rj.gov.br/moodle/
https://www.tce.rj.gov.br/moodle/
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tcerj.tc.br%2Fweb%2Fecg%2Fcadastro-novo&data=02%7C01%7C%7Cc54912fbaf2c4308c89b08d7e252ed1a%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C637226718108751980&sdata=Uu9TybhKOztvwmU50ZmnUfCHqyNAUwOjUkRp3uGhKSI%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tcerj.tc.br%2Fweb%2Fecg%2Fcadastro-novo&data=02%7C01%7C%7Cc54912fbaf2c4308c89b08d7e252ed1a%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C637226718108751980&sdata=Uu9TybhKOztvwmU50ZmnUfCHqyNAUwOjUkRp3uGhKSI%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tcerj.tc.br%2Fweb%2Fecg%2Fcadastro-novo&data=02%7C01%7C%7Cc54912fbaf2c4308c89b08d7e252ed1a%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C637226718108751980&sdata=Uu9TybhKOztvwmU50ZmnUfCHqyNAUwOjUkRp3uGhKSI%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tcerj.tc.br%2Fweb%2Fecg%2Fcadastro-novo&data=02%7C01%7C%7Cc54912fbaf2c4308c89b08d7e252ed1a%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C637226718108751980&sdata=Uu9TybhKOztvwmU50ZmnUfCHqyNAUwOjUkRp3uGhKSI%3D&reserved=0
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Carga horária: 10 h   

Local de Realização: Ambiente Virtual de Aprendizagem - ECG/TCE-RJ   

8. Gestão de Processos  

Carga horária: 10 h   

Local de Realização: Ambiente Virtual de Aprendizagem - ECG/TCE-RJ   

  

  
INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO  
Senado Federal - ILB  
Acessar por https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=228  

9. Assédio Moral e Sexual no Trabalho  

Carga Horária: 06 horas 

Duração: até 60 dias Objetivo:   

Debater abertamente sobre Assédio Moral e Sexual no Trabalho visa 

melhorar as condições de trabalho e as relações entra os trabalhadores, 

melhorando, assim a qualidade de vida dos indivíduos e a sua 

produtividade. Tornar o ambiente de trabalho livre de qualquer prática 

ofensiva é a meta principal.  

10. Desenvolvimento de Equipes  

Carga Horária: 10 horas 

Duração: até 60 dias Objetivo:   

Refletir, com base na administração do tempo e da comunicação eficaz, 

sobre o desenvolvimento de uma equipe produtiva.  

  

ESCOLA VIRTUAL DE GOVERNO – EVG  
Acessar por https://www.escolavirtual.gov.br/  

  

11. Noções Básicas do Trabalho Remoto  

3  

Carga Horária: 10 horas  

Duração: 30 dias  

O trabalho remoto já é uma realidade, pensando nisso, a Enap e a Endeavor 

prepararam este curso para apresentar diversas estratégias e dicas que 

facilitam o seu dia a dia, a organização do trabalho individual e do 

trabalho em equipe. Quer saber mais? Você pode ser inscrever neste curso 

gratuito e aberto na EVG e ainda assistir o vídeo do GNPapo promovido 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/293
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/293
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/293
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/293
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/293
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/293
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/293
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pelo laboratório de inovação da Enap, disponível com acesso livre em 

"Conteúdo Relacionado".  

12. Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Proteção de Dados Pessoais  

Carga Horária: 10 horas  

Duração: 30 dias  

O curso apresenta um panorama sobre a nova legislação brasileira de 

proteção de dados pessoais (Lei 13.709/18), compreendendo os temas mais 

importantes para a sua implementação, como: fundamentos e campo de 

aplicação, princípios e direitos do titular, responsabilidades dos agentes, 

aspectos internacionais, segurança e a Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados, entre outros. O objetivo do curso é capacitar as pessoas para 

entenderem, de forma rápida e acessível, o funcionamento e diretrizes 

básicas expostas na nova lei geral de proteção de dados do Brasil.  

13. Acesso à Informação  

Carga Horária: 20 horas  

Duração: 30 dias  

O curso demonstra as bases normativas, conceituais e operacionais que 

podem ser utilizadas na aplicação da Lei de Acesso à Informação (LAI), 

oferecendo subsídios aos cidadãos e à administração pública em geral para 

a realização consciente e eficiente de atos relacionados a essa área.  

14. Gestão de Finanças Pessoais  

Carga Horária: 20 horas  

Duração: 30 dias  

O curso Gestão de Finanças Pessoais (GFP) foi desenvolvido pelo Banco  

Central do Brasil, em parceria com a Escola de Administração Fazendária – ESAF, 

com foco na necessidade de apresentar conceitos básicos de gestão de finanças 

pessoais e estimular a reflexão sobre temas do cotidiano das pessoas de forma 

lúdica. Por meio de vídeos animados, o curso conta a divertida história da família 

de Tarcísio e seus amigos, que buscam utilizar  4 o dinheiro de modo consciente e 

otimizar seus gastos. Adquira mais conhecimentos para gerir suas finanças!  

15. Mundo Conectado – Manual de Sobrevivência  

Carga Horária: 10 horas  

Duração: 30 dias  

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/76
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/76
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/76
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/76
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/76
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/76
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/76
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/170
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/170
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/170
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/170
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/170
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/252
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/252
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/252
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/252
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/252
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/252
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/252
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Desenvolvido com foco na necessidade de conhecer tipo de conexão entre 

ferramentas, mecanismos de informação e recursos tecnológicos que são 

parte do cotidiano no âmbito pessoal e profissional. Traz dicas de boas 

práticas de segurança contra crimes virtuais, com medidas de prevenção a 

incidentes de segurança da informação, tanto em casa como no ambiente 

de trabalho.  
  

  

  

deseja conhecer um pouco mais sobre o universo da Gestão da   


