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Introdução 
 

O Catálogo de Temas Educacionais – Cate foi idealizado pelo Centro de 
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Servidores da 1ª Região – Cedap, unidade 
integrante da estrutura da Secretaria de Gestão de Pessoas – SecGP, para servir de 
guia na elaboração de soluções educacionais voltadas ao desenvolvimento de 
competências dos servidores e, dessa forma, contribuir efetivamente para o 
atendimento da missão institucional definida no planejamento estratégico desta 
Instituição. 

 

Composição 

O catálogo é a reunião de temas levantados pelo Cedap por meio de diversos 

instrumentos, tais como os elencados abaixo: 

 realização do Diagnóstico das Necessidades de Capacitação, no exercício de 

2018, nas unidades do TRF1; 

 histórico de demandas de capacitação não atendidas no ano anterior; 

 normativos de órgãos fiscalizadores;  

 solicitações de capacitação levantadas durante a realização da avaliação de 

desempenho;  

 itinerários formativos de gestores e da área de TI e mapeamento de 

competências dos servidores que atuam com precatório e RPV. 

 

Organização 

O Cate se divide em vertentes: institucional, administrativa, humana, gerencial e 

técnica. Entenda como os temas estão agrupados em cada uma delas. 
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Vertente administrativa 

 
 

Abrange temas relacionados ao aprimoramento de competências 
essenciais à execução das atividades laborais comuns às unidades. 
 

Ver temas 

Vertente gerencial 

 

Abrange temas direcionados ao aprimoramento contínuo de 
competências gerenciais voltadas ao desenvolvimento de práticas de 
liderança, gestão e mensuração de resultados.  

Ver temas  

 

Vertente humana 

 
 

Abrange temas voltados ao aperfeiçoamento de competências voltadas à 
melhoria das relações interpessoais, do ambiente de trabalho e do clima 
organizacional. 

Ver temas 

 

Vertente institucional 

 

Abrange temas relacionados ao desenvolvimento de competências 
voltadas ao cumprimento da missão estratégica, à visão de futuro e a 
valores institucionais definidos no planejamento estratégico da Justiça 
Federal. 

Ver temas 

 

Vertente técnica 

 

Abrange temas necessários ao atendimento das demandas de capacitação 
técnica específica das unidades que compõem o Tribunal. 

 
Ver temas 

 



 
 
 
 

 

 

 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
Secretaria de Gestão de Pessoas – SecGP  
Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Servidores da 1ª Região – Cedap 

4 

 
Vertente administrativa 
 

 
Gestão estratégica 
 

Indicadores institucionais – construção e análise de resultados 

 

Informática instrumental 

Microsoft Access 

Dashboards 

e-Siest 

e-Social 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

PJe 2.0 

SEI 

Siafi 

Tesouro Gerencial 

Língua portuguesa 

Português instrumental 

Regência verbal, regência nominal, concordância verbal, concordância nominal,  

Pontuação e expressões latinas 

Português jurídico 

Elaboração de ementas 

Redação oficial 

Elaboração e padronização de atos normativos 
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Vertente gerencial 
 

Gestão de pessoas 

Coaching 

Mentoria 

Gestão estratégica 

Gerenciamento de riscos 

Gestão da qualidade 

Gestão de processos 

Gestão de projetos 

Gestão de resultados 

Gestão do planejamento estratégico 

Gestão pública 

Gestão do tempo 

Governança e compliance 

Visão sistêmica 

Gestão patrimonial 

Gestão patrimonial no setor público 

Habilidades sociais no trabalho 

Feedback 

Liderança 

Mediação de conflitos 

Orçamento e finanças 

Gestão orçamentária e financeira 
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Vertente humana 

Habilidades sociais no trabalho 
 
Como trabalhar em equipe 

Motivação 
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 Vertente institucional 

 

Gestão do conhecimento 

Gestão em gabinetes 

Técnicas de estímulo à produção de conhecimento organizacional 

 

 

Gestão estratégica 
 

BSC 

Design Thinking 

 

 

Sustentabilidade 

Certificação predial 

Gestão socioambiental 

 

Valores institucionais 

Conservação, restauro, patrimônio e memória institucional 

Ética, valores e conduta no serviço público 

Inovação, improviso e criatividade 

Língua Brasileira de Sinais – Libras 
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Vertente técnica 
 

 

Auditoria 

Auditoria com ênfase em órgãos públicos 
Auditoria de gestão de pessoas 
Auditoria financeira e contábil 
 

Cerimonial público 

Cerimonial e protocolo 
 

Direito 

Alterações na legislação previdenciária  
Aposentadorias e pensões no serviço público – magistrados e servidores 
Atualização em direito tributário 
Atualização em processo penal 
Averbação de tempo de serviço e de contribuição – magistrados e servidores 
Código de Processo Civil – 2015 
Código Penal – atualização da parte geral 
Direito administrativo  
Direito civil – análise de admissibilidade recursal 
Direito civil – desapropriação 
Direito civil – perícia judicial em ações de desapropriação 
Direito penal – dosimetria da pena 
Direito penal – legislação extravagante 
Direito previdenciário 
Direito processual civil – admissibilidade de recursos 
Direito processual civil – gestão de precedentes 
Direito processual civil – incidente de resolução e gestão de demandas repetitivas 
Direito processual civil – recursos e honorários advocatícios 
Direito processual civil – recursos repetitivos 
Direito regulatório – agências reguladoras 
Direito penal – teoria do crime 
Improbidade administrativa 
Legislação de pessoal – Lei 8.112/1990 
Processo administrativo disciplinar 
Processo penal nos tribunais – processos originários 
Reforma da Previdência – principais inovações 
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Regimento Interno 
Repercussão geral 
Requisição de pagamento e execução judicial (Precatório e RPV) 
 

Gestão de comunicação 

Comunicação e oratória 
Comunicação institucional 
Marketing e comunicação digital 
Redes e mídias sociais 
 

Gestão da educação 

Ambiente virtual de aprendizagem – Moodle  
Design educacional 
Metodologias ativas de educação 
Produção de material didático para EaD 
 

Gestão de pessoas 

Folha de pagamento de pessoal 
Gestão por competências 
 

Gestão de saúde 

Atuação dos profissionais da área médica e de enfermagem em cenário de urgência e 
de emergência 
Gestão de tabelas – CBHPM/TUSS 
Negociação de credenciamento em saúde 
 

Gestão de conhecimento 

Gestão eficiente de documentos 
 

Gestão patrimonial 

Desfazimento de bens 

 

 



 
 
 
 

 

 

 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
Secretaria de Gestão de Pessoas – SecGP  
Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Servidores da 1ª Região – Cedap 

10 

Licitações, compras e contratos 

Contratação de serviços sob o Regime de Execução Indireta – IN 5/2017 
Contratos de mão de obra sem dedicação exclusiva  
Gestão da conta vinculada – contratação e operacionalização (IN/SLTI MP 2/2008) 
Gestão de contratos e licitações – fases do processo 
Penalidades administrativas aplicáveis a licitantes e contratados 
Pregão eletrônico 
 

Orçamento e finanças 

Análise de indicadores de qualificação econômico-financeira em licitações de obras e 
contratação de mão de obra  
Conformidade contábil 
Demonstrações contábeis 
Orçamento e contabilidade pública 
Procedimentos de concessão e prestação de contas de passagens aéreas 
 

Segurança e transporte 

Reciclagem anual de agentes de segurança 

 
 
 

 


