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COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

AÇÕES 

A Controladoria-Geral do Estado do Paraná atua em todas as áreas da administração 

do Poder Público Estadual, por meio dos agentes públicos; tanto os que integram a CGE, quanto 

os designados para agir sob sua orientação técnica. 

Capacitar e atualizar os servidores, especialmente os novos agentes de Ouvidoria e 

Transparência, para que possam desenvolver suas atividades cotidianas com eficiência, eficácia 

e efetividade, é um dos princípios da Controladoria, que instituiu a política de capacitação 

permanente. 

A Coordenadoria de Desenvolvimento Profissional (CDP), instituída pelo Regulamento 

da Controladoria-Geral do Estado, regulamentado pelo Decreto Estadual n.o 2.741/2019, está 

subordinada à Diretoria de Gestão e Inovação (art. 12, inciso V), e tem como competência 

capacitar e atualizar os servidores, por meio de formação continuada e treinamentos, investindo 

nos mais diversos meios de capacitação, para que esses possam desenvolver suas atividades 

cotidianas com eficiência, eficácia e efetividade. 

O programa de capacitação é uma ferramenta estratégica que visa ao crescimento 

profissional e à realização pessoal, criando equipes mais qualificadas. 

A Coordenadoria de Desenvolvimento Profissional tem suas atribuições descritas no 

art. 19 do Regulamento da Controladoria-Geral do Estado. São elas: 

 mapear as competências comuns, específicas e gerenciais a serem desenvolvidas 

pelos servidores da Controladoria-Geral do Estado; 

 propor e implementar  ações de capacitação continuada no âmbito da Controladoria-

Geral do Estado, respeitada a política de desenvolvimento de recursos humanos, 

diretrizes e estratégias definidas pela Escola de Gestão do Paraná; 

 elaborar o Programa de Desenvolvimento de Competências comuns, específicas e 

gerenciais para os servidores da Controladoria-Geral do Estado de acordo com os 

perfis inerentes dos públicos-alvo, em alinhamento com as diretrizes emanadas da 

Escola de Gestão; 

 estabelecer cooperações técnicas, parcerias e captação de recursos com vistas ao 

aporte de inovações e transferência de tecnologias; 
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 submeter, anualmente, do Plano de Capacitação da Controladoria-Geral do Estado 

à Escola de Gestão do Paraná, conforme cronograma específico por ela definido; 

 implementar ações de desenvolvimento de competências, em suas áreas específicas 

de atuação, de forma articulada com a Escola de Gestão do Paraná, considerando-

se os recursos e estratégias disponíveis;   

 adotar práticas avaliativas da aprendizagem, refletida na melhoria da qualidade dos 

serviços prestados, mediante a definição de indicadores de resultados; 

 propor, executar, monitorar e avaliar cursos, treinamentos, palestras, workshops, 

seminários, simpósios, congressos e outros eventos de natureza educacional, no 

âmbito de atuação da Controladoria-Geral do Estado, de forma articulada com a 

Escola de Gestão do Paraná; e 

 desenvolver atividades correlatas. 

Dentre as atividades desenvolvidas por esta Coordenadoria em 2020, destacam-se: 

 Mapeamento de cursos direcionados aos perfis e às áreas de atuação dos servidores 

da Controladoria-Geral, promovendo o aprendizado, trabalhando potenciais, 

buscando a realização pessoal e profissional e criando equipes mais qualificadas.  

Resultando em 2.353 horas de cursos ofertados, com ampla participação dos 

servidores, visto que, na soma total, os servidores realizaram mais 10 mil horas de 

cursos (conforme planilha anexa). 

 Capacitação Técnica sobre Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar – 

PAD, com o objetivo de proporcionar aos participantes uma visão geral de como 

utilizar os diversos mecanismo de Sindicância e PAD, realizada, de forma 

presencial, no dia 12 de março de 2020  

 Promoção do Curso de Dispensa de Licitação – Covid 19, por meio da Escola de 

Gestão, visando capacitar os agentes de controle e os servidores que atuam 

diretamente na área de contratação, tendo em vista a publicação dos instrumentos 

legais do governo federal para essas aquisições. 

 Capacitação no Sistema GMS, via Escola de Gestão, aos servidores do Poder 

Executivo Estadual responsáveis pelos processos licitatórios assim como dos 

agentes de controle interno das unidades demandantes dos processos, tendo em 

vista a edição do Decreto Estadual nº 5.880/2020, que torna obrigatório aos órgãos 
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e entidades da Administração Pública do Estado do Paraná registrar e manter 

atualizado todos os dados e informações junto ao Sistema de Gestão de Materiais, 

Obras e Serviços – GMS, com a finalidade de sanar as dificuldades e dúvidas 

geradas nos órgãos/entidades em relação aos processos de compra emergenciais 

com dispensa de licitação durante este período de crise, além de esclarecer o 

funcionamento do Sistema GMS, garantindo o controle e a transparência no 

processo, conforme Ofício nº 150/2020 GAB-CGE, protocolo nº 16.578.438-3. 

 Capacitação no Curso de Comunicação Oficial no Contexto Organizacional, por 

meio da Escola de Gestão do Paraná, tendo por objetivo orientar sobre a redação 

de uma forma geral e, particularmente, para a elaboração de documentos oficiais 

da administração pública (atas, portarias, resoluções, decretos e leis).  

 Elaboração do Plano de Capacitação CGE/PR para 2021. 

 Treinamento do editor de texto do eProtocolo para elaboração de modelos de 

documentos gerados dentro do Sistema. 

 Revisão e normalização bibliográfica de textos, quando solicitadas. 

 

Alguns eventos relevantes: 

 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE CONTROLE 

A Coordenadoria de Controle Interno inicia a capacitação dos Agentes de Controle 

para a realização das atividades contidas no Plano de Trabalho/2020, no que tange 

ao  Acompanhamento, Avaliação e Monitoramento do Plano Plurianual 2020-2023, 

bem como das Transferências Voluntárias e da movimentação do Quadro de Pessoal 

dos Órgãos/entidades do Poder Executivo. 

 SEMINÁRIO GESTÃO DE RISCOS: DESAFIOS E OPORTUNIDADES NO 

SETOR PÚBLICO 

Realização: Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA-PR), por meio da Escola 

Fazendária (EFAZ), em parceria com a CGE e PGE do Estado do Paraná. 
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 CICLO DE DEBATES: CONACI E CGU PROMOVEM O XVI ENCONTRO 

NACIONAL DE CONTROLE INTERNO 

Auditoria preventiva em licitações: alcance de resultados com o uso de algoritmos e 

Blockchain. 

Participação do Controlador-Geral do Estado, Dr. Raul Siqueira. 

 WEBINÁRIO BLOCKCHAIN E O SETOR PÚBLICO NO BRASIL – ENCCLA 

2020  

Participação do Controlador-Geral do Estado, Dr. Raul Siqueira. 

 2ª  SEMANA DE INOVAÇÃO DO PARANÁ 

Realizada pelo Governo do Estado com a coordenação da Superintendência Geral de 

Inovação, vinculada à Casa Civil e com apoio da Celepar. 

O Controlador-Geral do Estado, Raul Siqueira, apresenta o Projeto Harpia, que tem 

como uma das principais ferramentas o blockchain, que determina protocolos de 

segurança marcando todo o processo de contratação de serviços ou aquisição de bens. 

Esse acompanhamento é feito em todas as etapas de uma licitação, desde a tomada de 

preços. 

 PRÊMIO MARCO MACIEL 

O Programa CGE – Itinerante, uma iniciativa inédita da Controladoria-Geral do Estado 

(CGE), que avalia o grau de satisfação do cidadão no local em que ele está sendo 

atendido, foi premiado como terceiro colocado no Prêmio Marco Maciel, da 

Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig). 


