
Cursos na temática Gestão da TI e do Conhecimento

e-MAG
Conteudista

e-MAG Conteudista - Oferta 3/2015

Inscrições: até 06/08/2015.
Período do curso: entre os dias 11/08 e 31/08/2015.
Carga horária: 20 horas.
Público-alvo: servidores públicos federais que atuam no desenvolvimento de sítios 
eletrônicos 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.

e-MAG
Desenvolvedor

e-MAG Desenvolvedor - Oferta 2/2015

Inscrições: até 06/08/2015.
Período dos cursos: entre os dias 11/08 e 07/09/2015.
Carga horária: 30 horas.
Público-alvo: servidores públicos federais que atuam no desenvolvimento de sítios 
eletrônicos 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. 

Gestão de Contratos 
de Tecnologia da Informação

GCTI

GCTI - Gestão de Contratos de Tecnologia da Informa - Oferta  2/2015

Inscrições: até 25/08/2015.
Período do curso: entre os dias 01/09 e 28/09/2015.
Carga horária: 30 horas.
Público-alvo: servidores públicos de qualquer poder/esfera de governo, além 
de empregados de empresas públicas que atuam como gestores ou fiscais de 
contratos na área de Tecnologia da Informação e que necessitem aprimorar seus 
conhecimentos nas boas práticas relacionadas aos processos envolvidos na gestão 
contratual de soluções de TI, bem como cidadãos em geral.

PCTI
Planejamento da Contratação  

e Seleção de Fornecedores de TI

PCTI - Planejamento da Contratação de Tecnologia da Informação I -
Oferta 1/2015

Inscrições: até 06/08/2015.
Período do curso: entre os dias 11/08 e 14/09/2015.
Carga horária: 40 horas.
Público-alvo: servidores públicos de qualquer poder/esfera de governo, além 
de empregados públicos lotados nas áreas de modernização e informática e/
ou integrantes da equipe responsável, em seu órgão de origem, pela elaboração 
de termos de referências e projetos básicos para a contratação de serviços de 
tecnologia da informação (TI). 

SFTI
Seleção de Fornecedores

de Tecnologia da Informação

SFTI - Seleção de Fornecedores de Tecnologia da Informação - Oferta  
2/2015

Inscrições: até 30/07/2015.
Período do curso: entre os dias 04/08 e 31/08/2015.
Carga horária: 30 horas.
Público-alvo: servidores públicos de qualquer poder/esfera de governo, além de 
empregados de empresas públicas que atuam nas fases de seleção de fornecedores 
de Tecnologia da Informação segundo as regras e procedimentos constantes da 
Instrução Normativa SLTI/MP nº 4/2014 e do Guia Prático para Contratação de 
Soluções de TI do Sisp, bem como cidadãos em geral. 

Introdução à Interoperabilidade - Oferta  1/2015

Inscrições: até 20/08/2015.
Período do curso: entre os dias 25/08 e 14/09/2015.
Carga horária: 20 horas.
Público-alvo: gestores, técnicos e analistas em Tecnologia da Informação do Sistema 
de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Sisp) são o público-
alvo prioritário. No entanto, também 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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