
Cursos na temática Logística Pública

Gestão e Fiscalização 
de Contratos

Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos - nível 
intermediário - Oferta 3/2015

Inscrições: até 30/07/2015.
Período do curso: 04/08 a 07/09/2015.
Carga horária: 40 horas.
Público-alvo: agentes públicos dos três poderes e das três esferas de governo e  
cidadãos em geral.

Legislação Aplicada 
à Logística de 
Suprimentos

Legislação Aplicada à Logística de Suprimentos - Lei nº 8.666/93, 
pregão e registro de preços - Oferta 3/2015

Inscrições: até 30/07/2015.
Período dos cursos: 04/08 a 31/08/2015.
Carga horária: 30 horas.
Público-alvo: agentes públicos dos três poderes e das três esferas de governo e  
cidadãos em geral. 

CONCEDENTE

OBTV
Ordem Bancária de

Tranferência Voluntária

Siconv - Ordem Bancária de Transferência Voluntária (OBTV) – 
Concedente - Oferta  4/2015

Inscrições: até 06/08/2015.
Período do curso: 11/08 a 24/08/2015.
Carga horária: 10 horas.
Público-alvo: agentes públicos dos três poderes e das três esferas de governo que 
trabalham com convênios, contratos de repasse e termos de parceria operados 
por OBTV no Siconv. No entanto, é aberto a agentes públicos dos três poderes e 
das três esferas de governo e a cidadãos em geral.

CONVENENTE

OBTV
Ordem Bancária de

Tranferência Voluntária

Siconv - Ordem Bancária de Transferência Voluntária (OBTV) – 
Convenente - Oferta  5/2015

Inscrições: até 06/08/2015.
Período do curso: 11/08 a 24/08/2015.
Carga horária: 10 horas.
Público-alvo: servidores da administração estadual e municipal, e membros de 
entidades privadas sem fins lucrativos que trabalham com convênios, contratos de 
repasse e termos de parceria operados por OBTV no Siconv. No entanto, é aberto 
a agentes públicos dos três poderes e das três esferas de governo e a cidadãos em 
geral.

para Convenentes I
Siconv

Siconv para Convenentes 1 - Visão Geral - Oferta  1/2015

Inscrições: até 30/07/2015.
Período do curso: 04/08 a 24/08/2015.
Carga horária: 20 horas.
Público-alvo: servidores da administração pública direta ou indireta dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios que trabalham com instrumentos 
de transferência voluntária no Siconv são o público-alvo prioritário. No entanto, 
é aberto a agentes públicos dos três poderes e das três esferas de governo e a 
cidadãos em geral.

Divulgação de
Compras

Divulgação de Compras - Oferta 1/2015

Inscrições: até 10/09/2015.
Período do curso: 15/09 a 05/10/2015.
Carga horária: 20 horas.
Público-alvo: agentes públicos que atuam nas atividades de compras e licitações 
são o público-alvo prioritário. No entanto, é aberto  a agentes públicos dos três 
poderes e das três esferas de governo e a cidadãos em geral. 

Formação de
Pregoeiros

Formação de Pregoeiros - Oferta 1/2015

Inscrições: até  20/08/2015.
Período do curso: 25/08 a 14/09/2015.
Carga horária: 20 horas.
Público-alvo: os servidores das Unidades de Administração de Serviços Gerais - 
UASGs que atuam ou atuarão como Pregoeiro ou membro de equipe de apoio são 
público-alvo prioritário. No entanto, é aberto a agentes públicos dos três poderes 
e das três esferas de governo e a cidadãos em geral. 

Todos os cursos são gratuitos
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