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Cursos a distância
capacitam servidores
públicos e conselheiros
municipais

P

romover a melhoria dos
serviços públicos por meio
da capacitação de quem os
oferta é uma das vertentes priorizadas pelo Tribunal de Contas da
União nos últimos anos. Para isso,
o tribunal oferece continuamente
cursos de capacitação a distância
em temas que estão diretamente
ligados às rotinas dos servidores e
aos gestores públicos.
O objetivo dos cursos é disseminar normativos legais e boas
práticas administrativas que devam
ser observados por todos os servidores em suas atribuições e, assim,
contribuir para a correta e regular
aplicação dos recursos públicos.
Os cursos são introdutórios
em áreas de relevância e interesse da Administração Pública. Em
2014, por exemplo, estão sendo
ofertadas turmas de “Estruturas
da gestão pública”, “Controles
na Administração Pública e
Planejamento Governamental” e
“Gestão Orçamentária e Financeira”.
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O programa de capacitação de
servidores e gestores públicos foi
criado em 2009. Desde então mais
de 94.000 vagas já foram ofertadas
para todo o país. Para 2014, estão
previstas mais 14.400 vagas, mas
o objetivo é ampliar o número por
meio de parcerias e pela oferta de
cursos autoinstrucionais.
Podem participar servidores federais, estaduais e municipais, independentemente do local em que
atuem, pois as aulas são realizadas
a distância.

CAPACITAÇÃO PARA
CONSELHOS MUNICIPAIS
Outro público atendido pelas
ações de educação a distância são
os conselheiros municipais de assistência social. O curso “Controle
Exercido por Conselhos de
Assistência Social” pretende reforçar
e atualizar informações para que os
conselhos possam aperfeiçoar a prestação de serviços à sociedade.

Os Conselhos Municipais de
Assistência Social têm o papel de
exercer a orientação e controle dos
Fundos de Assistência Social, além
de fiscalizar as entidades e organizações de assistência social, entre
outras competências.
Entre os temas abordados na
capacitação estão o funcionamento da assistência social no Brasil, os
modelos de controle, a atuação dos
conselheiros municipais de assistência social e o acompanhamento da
gestão do Programa Bolsa Família
bem como do Fundo Municipal de
Assistência Social.
O curso é direcionado aos conselheiros, mas qualquer cidadão interessado no tema pode se inscrever. Os
cursos ofertados pelo TCU são gratuitos e por serem realizados totalmente
pela internet, não há gastos com deslocamentos para aulas ou avaliações.
Para saber mais ou se matricular em
um dos cursos oferecidos pelo TCU,
basta acessar www.tcu.gov.br e clicar
no campo “Educação corporativa”.
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