MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA-EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

NORMA OPERACIONAL/SPOA/Nº 04, DE 7 DE OUTUBRO DE 2010.

Dispõe sobre a Política de Capacitação dos servidores
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

O SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno aprovado pela Portaria
GM/MP nº 326, de 12 de julho de 2010, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 5.707, de 23
de fevereiro de 2006, e na Portaria GM/MP nº 208, de 25 de julho de 2006, resolve:
Art. 1º Editar a presente Norma Operacional - NO, que regulamenta a
implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, os planos anuais de
capacitação, o acesso aos sistemas de gestão por competência e o de instrução processual de
demandas por eventos, bem como a capacitação e o aprimoramento contínuo dos servidores do
quadro de pessoal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em exercício nas suas
unidades administrativas.
Art. 2º Para os fins desta NO, entende-se por:
I - capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o
propósito de contribuir para o alcance das competências institucionais, por meio do
aperfeiçoamento das capacidades individuais dos servidores;
II - eventos de capacitação: toda oportunidade que propicie aos servidores o
desenvolvimento das competências necessárias para a melhoria do desempenho de suas
atribuições, tais como:
a) cursos presenciais e à distância;
b) oficinas de trabalho e estudo;
c) grupos formais de estudo;
d) intercâmbios, missões e visitas técnicas;
e) estágios;
f) seminários, simpósios, congressos, fóruns, conferências, palestras; e
g) outros que resultem no aperfeiçoamento, atualização de conhecimentos e
promovam mudanças comportamentais;
III - duração de eventos:
a) curta: carga horária inferior a oitenta e oito horas;
b) média: carga horária igual ou superior a oitenta e oito horas e inferior a
trezentos e sessenta horas; e
c) longa: carga horária igual ou superior a trezentos e sessenta horas;
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IV - modalidade de eventos:
a) educação continuada: eventos de curta duração que propiciem a melhoria do
desempenho funcional, por meio da aquisição de conhecimento técnico, de novas habilidades,
experiências e desafios;
b) lato sensu: pós-graduação, especialização ou Master in Business
Administration - MBA. Eventos de longa duração, direcionados ao conhecimento em diversas
disciplinas da administração e à atuação profissional, que visam aprofundar e aperfeiçoar as
atribuições requeridas; e
c) stricto sensu: mestrado ou doutorado. Eventos de longa duração, voltados à
formação científica e acadêmica, com vinculação à pesquisa, defesa de dissertação ou tese;
V - gestão por competência: metodologia utilizada para gerenciar informações
estratégicas que possibilitem nortear ações de desenvolvimento sistemático de conhecimentos,
habilidades e atitudes necessárias para o alcance dos objetivos institucionais;
VI - Gestor Setorial de Capacitação: servidor público, com perfil estratégico,
designado pelo dirigente máximo da unidade administrativa, para conduzir as atividades
inerentes ao mapeamento de competências e implementar as ações de capacitação no âmbito de
sua atuação;
VII - Gestor de Nível: servidor público responsável pela condução de equipes de
trabalho e pelo diagnóstico das fragilidades de capacitação a serem sanadas para o pleno
desempenho funcional de seus servidores;
VIII - Plano Anual de Capacitação: documento a ser elaborado pelas unidades
administrativas e consolidado pela Coordenação de Capacitação, Avaliação, Cargos e Carreiras
da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - COCAR/COGEP, visando cumprir determinação
do órgão central do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC, a Secretaria de Recursos Humanos - SRH,
que contenha listagem de eventos que objetivem suprir as fragilidades de capacitação, de modo a
contemplar as competências requeridas para os servidores do Ministério; e
IX - relatório de execução do Plano Anual de Capacitação: listagem dos eventos
realizados no exercício anterior, envolvendo ou não recursos financeiros assumidos pela
COCAR, e que contaram com a participação de servidores do Ministério, com a finalidade de
atender à determinação da SRH e alimentar o Sistema de Informações Gerenciais e de
Planejamento - SIGPLAN.
CAPÍTULO I
GESTÃO POR COMPETÊNCIA
Art. 3º São premissas necessárias para a adoção do modelo de gestão por
competência no Ministério:
I - a definição das competências institucionais, setoriais e individuais, por meio do
mapeamento dos conhecimentos, habilidades e atitudes capazes de agregar capacidade e valor à
missão das unidades administrativas;
II - a adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos
institucionais, tendo como referência as metas globais;
III - estratégias que visem a eficiência, a eficácia e a qualidade dos serviços
prestados e a permanente conformidade com as novas exigências tecnológicas e organizacionais;
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IV - a definição de eventos que possibilitem mobilizar, integrar e transferir
conhecimentos, recursos, habilidades e comportamentos para a melhoria da performance da
administração pública;
V - a criação de mecanismos que permitam respostas rápidas, oportunas e
relevantes às necessidades organizacionais e às especificidades de cada unidade administrativa;
VI - a integração entre os servidores das diversas áreas, os usuários dos serviços
prestados, os parceiros de trabalho, os fornecedores e a sociedade, formando uma cadeia de
valores, focada na estratégia de governo;
VII - a vinculação dos processos formativos ao desenvolvimento das práticas
profissionais;
VIII - contribuição efetiva para que os participantes dos processos de capacitação
possam ampliar suas possibilidades de atuação nas áreas de competência do Ministério; e
IX - divulgação, gerenciamento das ações, racionalização e efetividade dos gastos
com capacitação.
Art. 4º Para efeito de gerenciamento das competências institucionais, setoriais e
individuais do Ministério, adotar-se-á um sistema de gestão por competência, a ser
implementado pela SRH, previsto no Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, e definido
pela Portaria GM/MP n° 208, de 25 de julho de 2006, na condição de instrumento de
planejamento, monitoramento e avaliação das ações de capacitação.
Parágrafo único. O sistema deverá identificar os desvios entre as competências
existentes e as requeridas, permitindo identificar os conhecimentos, as habilidades e as atitudes
necessárias ao desempenho das atribuições dos servidores.
Art. 5º A gestão por competência está moldada nos princípios da participação
institucional, cabendo às unidades administrativas estabelecer os procedimentos necessários à
implantação.
Art. 6º O sistema CapaciteMP terá por objetivo a instrução processual de
demandas por eventos de capacitação e o registro, o controle e o acompanhamento das ações.
CAPÍTULO II
DAS RESPONSABILIDADES COMPARTILHADAS E ATRIBUIÇÕES
Art. 7º A responsabilidade pela condução do mapeamento das competências e
pela operacionalização dos sistemas deverá ser compartilhada, envolvendo:
I - a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA, para
planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas à administração dos
recursos humanos, além de informar e orientar as demais unidades quanto ao cumprimento das
normas administrativas estabelecidas;
II - a COGEP para gerir, administrar e aplicar a legislação de recursos humanos,
seguindo diretrizes emanadas pelo SIPEC;
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III - a COCAR para planejar, coordenar, elaborar e avaliar programas de
capacitação para os servidores do Ministério;
IV - a Divisão de Capacitação - DICAP/COCAR/COGEP para identificar,
executar, avaliar e acompanhar os procedimentos, as ações de capacitação, o desenvolvimento e
o aperfeiçoamento dos servidores;
V - as unidades administrativas, representadas pelos Gestores Setoriais de
Capacitação, que direcionarão o mapeamento das competências institucionais e as demandas de
capacitação em seu âmbito;
VI - os gestores das equipes de trabalho ou as chefias imediatas dos servidores, na
figura de Gestores de Nível, para efeito de capacitação, informando a competência necessária aos
subordinados para o exercício das atribuições; e
VII - os servidores, que deverão apresentar o seu grau de domínio das
competências requeridas, com vistas à melhoria de seu desempenho.
Art. 8º Ao Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração incumbe
aprovar a capacitação de servidores no âmbito do Ministério.
Parágrafo único. Para a capacitação no exterior, a aprovação está condicionada à
autorização do afastamento do País, pelo Secretário-Executivo.
Art. 9º São atribuições da COCAR:
I - propor metodologia de trabalho para o mapeamento de competências setoriais e
individuais, de modo a compor a base de dados do sistema adotado pelo Ministério;
II - administrar os sistemas de gestão de competência e o CapaciteMP, de modo a
prestar contas à SRH do cumprimento da Política de Desenvolvimento de Pessoal;
III - operacionalizar, em conjunto com os Gestores Setoriais e os Gestores de
Nível, as ações dos sistemas e publicizá-las anualmente, observando a legislação que ampara a
matéria e o cumprimento desta NO; e
IV - estabelecer parcerias com escolas de governo, instituições públicas e privadas
de ensino, em âmbito nacional e internacional, para a execução das demandas de capacitação.
Art. 10. É incumbência dos dirigentes das unidades administrativas:
I - aprovar o mapeamento das competências de suas unidades, observadas as
orientações estratégicas do Ministério e as diretrizes gerais de capacitação estabelecidas;
II - zelar pela aplicação da legislação que ampara a Política Nacional de
Desenvolvimento de Pessoal, em especial o aperfeiçoamento dos servidores de suas unidades,
segundo a conveniência e a oportunidade da Administração, validando a participação em eventos
de capacitação, observados os critérios desta NO;
III - garantir a manutenção das informações contidas nos sistemas que apóiam a
gestão por competência e a instrução dos processos de capacitação, bem como a atualização dos
dados; e
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IV - observar a pertinência do registro da participação de servidores de suas
unidades em eventos de capacitação com ônus ou sem ônus para o Ministério, nos formulários
constantes desta NO.
Art. 11. Ao Gestor Setorial incumbe:
I - elaborar, anualmente, o mapeamento de competências de sua unidade;
II - inserir dados nos sistemas, mantê-los atualizados e divulgar as ações
relacionadas ao assunto, no âmbito de sua unidade;
III - atuar como elo entre sua unidade e a COCAR, apresentando, no cronograma
estabelecido, o Plano Anual de Capacitação e o Relatório de execução do plano;
IV - verificar a conformidade das solicitações de participação em eventos de
capacitação com as disposições desta NO, consultando, previamente, as regularidades fiscal,
tributária e previdenciária da entidade promotora do evento selecionado, mediante acesso ao
SICAF;
V - efetuar pesquisa comparativa de eventos, instituições promotoras e valores
cobrados no mercado, em relação à capacitação pleiteada, de modo a apresentar à COCAR
justificativa da escolha;
VI - incluir a participação de servidores em qualquer ação de capacitação
concedida pela unidade, inclusive naquelas sem ônus para o Ministério, encaminhando à
COCAR os formulários constantes desta NO, de forma a obter a aprovação da SPOA e alimentar
o relatório de execução do plano de capacitação;
VII - informar imediatamente à COCAR situações que venham comprometer os
resultados da capacitação, tais como problemas de saúde, interrupção ou cancelamento do curso,
alteração de período de realização ou cronograma preestabelecido, desistência do servidor na
participação em eventos, entre outras;
VIII - encaminhar à COCAR o Relatório de participação, Anexo III, munido de
cópia do certificado de conclusão do evento; e
IX - observar o processo de capacitação dos servidores em cursos de média e
longa duração, observados os aspectos relacionados ao:
a) cumprimento das exigências curriculares do curso de pós-graduação;
b) assunto ou tema objeto da monografia, dissertação ou tese, quando for o caso; e
c) situações de natureza funcional, relacionadas ao afastamento do servidor.
Art. 12. Incumbe ao Gestor de Nível avaliar a competência do servidor a ele
subordinado e encaminhar ao Gestor Setorial a documentação necessária para a participação do
servidor em qualquer ação de capacitação, inclusive naquelas sem ônus.
Art. 13. Ao servidor incumbe:
I - alimentar, no início de cada exercício, na forma de autoavaliação, o sistema de
gestão por competência;
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II - analisar, em conjunto com o Gestor de Nível, as fragilidades de capacitação
que necessitam ser trabalhadas e qual a melhor metodologia para sanar a necessidade,
estabelecendo prazos e prioridades para cada ação;
III - disponibilizar no sistema CapaciteMP as informações necessárias para sua
participação nos eventos de capacitação;
IV - preencher e assinar, quando for o caso, os documentos constantes dos anexos
I, II e III desta NO;
V - informar imediatamente ao Gestor de Nível as situações previstas no inciso
VIII do art. 11 desta NO;
VI - comprovar a participação no evento, mediante preenchimento do Anexo II e
o
encaminhamento deste ao Gestor Setorial, acompanhado do certificado de
conclusão/participação ou documento equivalente, obedecendo aos seguintes prazos:
a) até cinco dias úteis, para eventos de curta e média duração; e
b) até sessenta dias úteis, para curso de longa duração;
VII - solicitar, quando necessário, diárias e passagens; e
VIII - ao retornar do evento, permanecer no exercício de suas funções por período
igual ao afastamento concedido e à disposição para divulgar os ensinamentos recebidos,
objetivando sua multiplicação e melhoria institucional.
CAPÍTULO III
DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
Art. 14. A participação de servidor em evento de capacitação poderá ocorrer:
I - com ônus: quando implicar a concessão total ou parcial de inscrições, de
passagens, de diárias ou de outras taxas, assegurados ao servidor o vencimento e demais
vantagens do cargo ou função;
II - com ônus limitado: quando implicar apenas a manutenção dos vencimentos e
demais vantagens do cargo ou função; e
III - sem ônus: quando não acarretar qualquer despesa para o Ministério, seja de
vencimento ou demais vantagens do cargo ou função.
Art. 15. São requisitos básicos para participação dos servidores em eventos de
capacitação ter cumprido no Ministério, no caso de habilitação para cursos de longa duração,
período de exercício superior ao de sua última participação em evento de capacitação, contado a
partir do término, ressalvados os afastamentos previstos em lei e convocações da administração.
Parágrafo único. A participação em eventos cujos conteúdos não estejam
previstos nas competências institucionais ou, ainda, no Plano Anual de Capacitação, ficará
condicionada à justificativa técnica do dirigente máximo da unidade administrativa a que o
servidor pertencer.
Art. 16. O encaminhamento de solicitações à COCAR deve observar as seguintes
antecedências mínimas em relação à data de início do evento:
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I - quinze dias úteis, para evento de curta e média duração; e
II - quarenta dias úteis, para evento de longa duração, inclusive para aqueles que
implicarem afastamento do País.
Art. 17. Deverá ser evitada a indicação do mesmo servidor para evento de
natureza similar ao de que já tenha participado nos últimos doze meses, cabendo ao dirigente
máximo a justificativa quando for imprescindível a inscrição.
Seção I
Dos cursos lato e stricto sensu
Art. 18. São requisitos específicos para participação de servidores em eventos
lato e stricto sensu:
I - ser ocupante de cargo efetivo no Ministério ou, quando se tratar de ocupantes
de cargos em comissão, dos quadros de pessoal da Administração Pública Federal;
II - encontrar-se em efetivo exercício no Ministério há pelo menos:
a) dois anos, para participação em cursos da modalidade lato sensu;
b) três anos, para a modalidade stricto sensu mestrado; e
c) quatro anos, quando se tratar de doutorado;
III - ter sido aprovado em processo seletivo pela instituição promotora do evento.
§ 1° Na hipótese de servidor sem vínculo, deverá se encontrar em efetivo
exercício no Ministério há pelo menos dois anos, para a modalidade lato sensu.
§ 2° Os servidores ocupantes de cargo em comissão e aqueles sem vínculo
somente poderão participar de cursos lato sensu em horário compatível com o exercício da
função.
§ 3º Quando o curso não exigir dedicação integral ou quando não houver
possibilidade de afastamento integral em razão das necessidades do trabalho, poderá ser
autorizado afastamento de forma parcial, nos horários coincidentes com o expediente de
trabalho, conforme grade horária informada pela instituição promotora.
§ 4º Não poderá ser concedida a capacitação quando se tratar de servidor que já
se encontra em afastamento legal ou que esteja respondendo a procedimento disciplinar.
§ 5º Para efeito de contagem dos tempos referidos no inciso II, será considerado,
também, o período de estágio probatório.
§ 6º Só poderão participar dos referidos eventos aqueles servidores que não
tenham gozado de licença para tratar de assuntos particulares ou licença capacitação nos dois
anos anteriores à data de solicitação.
Art. 19. A solicitação para participação em eventos lato e stricto sensu, Anexo I,
deverá conter os seguintes documentos:
I - termo de compromisso assinado, no caso de stricto sensu;
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II - comprovação de sua aceitação pela entidade promotora;
III - declaração do valor da bolsa, se houver;
IV - currículo atualizado; e
V - conteúdo programático do evento a ser pleiteado.
Art. 20. A realização do evento será acompanhada e comprovada pelo Gestor de
Nível, pela frequência e correspondências julgadas necessárias, que deverão ser repassadas à
COCAR durante a realização do evento.
Art. 21. O período de afastamento para efeito de capacitação lato e stricto sensu,
incluindo o período destinado à elaboração da dissertação ou tese, observará os seguintes prazos,
ressalvada a possibilidade de utilização da licença para capacitação:
I - até vinte e quatro meses, para mestrado;
II - até quarenta e oito meses, para doutorado;
III - até doze meses, para pós-doutorado ou especialização; e
IV - até seis meses, para estágio.
Parágrafo único. Para a elaboração de dissertação ou tese, o interessado deverá
apresentar requerimento com o projeto de pesquisa e a declaração de conclusão dos créditos
emitida pela instituição promotora, à unidade de exercício e, se for o caso, ao órgão gestor da
carreira para manifestação e posterior encaminhamento à COCAR.
Art. 22. Após a conclusão do evento, o servidor entregará à COCAR, no prazo de
até sessenta dias:
I - currículo atualizado, datado e assinado;
II - diploma, certificado ou declaração de conclusão do curso;
III - histórico escolar;
IV - arquivo eletrônico e um exemplar encadernado da dissertação ou tese, que
comporá o acervo da área de documentação do Ministério; e
V - resumo executivo da dissertação ou tese, para fins de divulgação interna.
Art. 23. Além do disposto nesta NO, em se tratando da participação de servidor
da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - EPPGG em
programas de capacitação serão observados os dispositivos contidos na Portaria/MP nº 528 de 29
de dezembro de 2009.
Seção II
Dos afastamentos para capacitação
Art. 24. Quando se tratar de cursos de aperfeiçoamento no exterior, deverá ser
obedecido o disposto na legislação específica, que trata de viagens ao exterior, a serviço ou com
o fim de aperfeiçoamento para os servidores públicos federais.
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Art. 25. O servidor que estiver ocupando cargo em comissão ou função
comissionada técnica poderá afastar-se do País preservando o cargo/função por até noventa dias,
a critério da Administração.
Parágrafo único. O mesmo período poderá ser renovável por uma única vez, com
a perda da remuneração do cargo em comissão ou da gratificação.
Art. 26. O servidor que participar de evento de capacitação no exterior ficará
obrigado, dentro do prazo de cinco dias úteis, contados da data do término do afastamento do
País, a apresentar ao Gestor Setorial relatório circunstanciado das atividades exercidas.
Seção III
Da licença para capacitação
Art. 27. O servidor poderá solicitar, após cada quinquênio de efetivo exercício,
licença remunerada por até três meses para participar de capacitação cuja concessão se
condiciona ao planejamento interno da unidade administrativa, à oportunidade do afastamento e
à relevância do evento para o Ministério.
§ 1° O servidor interessado deverá solicitar a licença mediante requerimento a ser
encaminhado ao Gestor Setorial, incluindo o Anexo I, o documento do órgão ou entidade
responsável pelo curso com a comprovação da oferta e o período de realização ou efetivação da
matrícula, obrigatoriamente, com a data de início e término do curso.
§ 2° A solicitação deverá ser encaminhada à COCAR com, no mínimo, trinta dias
de antecedência do início da atividade objeto da licença.
§ 3° A licença capacitação poderá ser parcelada, desde que o menor período seja
superior a trinta dias.
§ 4° Os períodos de licença de que trata o caput deste artigo não são
acumuláveis.
§ 5º A licença para capacitação poderá ser utilizada integralmente para a
elaboração de dissertação de mestrado ou tese de doutorado cujo objeto seja compatível com o
Plano Anual de Capacitação do Ministério.
§ 6º O período para usufruir uma licença capacitação encerrar-se-á quando o
servidor completar o tempo necessário para nova licença.
§ 7º Após o término do evento, o servidor deverá dar ciência ao Gestor Setorial,
com posterior remessa à COCAR de cópia do certificado de conclusão ou declaração fornecida
pela instituição que comprove sua participação.
§ 8º No caso de solicitação de licença para participação em cursos ou atividades
com duração superior a noventa dias, o servidor deverá apresentar justificativa circunstanciada
sobre a forma pretendida para conclusão do treinamento.

CAPÍTULO IV
DAS DESISTÊNCIAS, REPROVAÇÕES E SANÇÕES
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Art. 28. A desistência do servidor, após a aprovação da sua participação no
evento, deverá ser comunicada à COCAR, por escrito, pelo Gestor Setorial da unidade
administrativa, com antecedência mínima de dois dias úteis da data do início do evento, visando
a uma possível substituição por outro servidor.
Art. 29. Nos eventos de capacitação são consideradas faltas passíveis de sanções:
I - desistência injustificada após o início do evento;
II - frequência inferior à estabelecida para aprovação no evento;
III - inobservância do prazo estabelecido para desistência do evento, depois de
efetuada a inscrição;
IV - desqualificação por aproveitamento insatisfatório em processo de avaliação
ou não obtenção do grau ou título; e
V - ausência não justificada do servidor às atividades do evento, no horário de
expediente.
Parágrafo único. Além das sanções previstas na Lei nº 8.112, de 1990, poderão ser
aplicadas as seguintes penalidades:
I - ressarcimento das despesas realizadas com o evento; e
II - não participação em capacitação pelo período de doze meses ou por igual
período do evento, prevalecendo o que for maior.
§ 1º O servidor estará isento do ressarcimento e das sanções previstas quando
interromper sua participação no evento em virtude de licença por doença própria, do cônjuge ou
de parente de primeiro grau, devidamente comprovada por laudo pericial médico ou por
justificativa endossada pelo dirigente da unidade administrativa e homologada pela SPOA.
§ 2º No caso de o servidor ter sido contemplado com afastamento integral das
atividades do trabalho para participar de curso stricto sensu, o cálculo do ressarcimento deverá
levar em consideração inclusive a remuneração paga ao servidor durante o período de
afastamento, salvo quando a licença sem vencimento, a exoneração ou a vacância do cargo se
derem em razão de força maior.
§ 3º A ausência não justificada do servidor às atividades do evento a serem
realizadas no horário de expediente, ainda que respeitado o limite de faltas permitido,
configurará falta ao serviço, com seus devidos efeitos legais.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 30. Aos servidores que exercerem atividades docentes em eventos de
capacitação será devida a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso.
Art. 31. Respeitados os direitos autorais, o Ministério poderá divulgar os
trabalhos realizados pelo servidor durante sua participação em qualquer evento.
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Parágrafo único. O material instrucional decorrente da capacitação, resguardado o
direito de aquisição, poderá ser disponibilizado na Biblioteca do Ministério, para fins de
divulgação.
Art. 32. Concluída a capacitação do servidor, as concessões de aposentadoria,
exoneração do cargo efetivo a pedido, licença para tratar de interesses particulares ou licença
incentivada e autorização para cessão ou redistribuição somente serão concedidas após decorrido
igual período do curso, salvo indenização das despesas realizadas.
Parágrafo único. No caso de servidores das carreiras típicas de Estado no
Ministério, caberá aos órgãos gestores das carreiras pronunciarem-se quanto à cessão ou
exercício descentralizado dos servidores.
Art. 33. Até a efetiva implementação dos sistemas de gestão por competência e o
CapaciteMP, a solicitação de inscrição de servidor em eventos de capacitação e os respectivos
relatórios deverão ser encaminhados à COCAR, observados, no que couber, os procedimentos
estabelecidos nesta NO.
Art. 34. Deverá ser dada preferência aos eventos realizados na cidade de
exercício do servidor.
Art. 35. As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pelo Subsecretário de
Planejamento, Orçamento e Administração.
Art. 36. Esta Norma Operacional entra em vigor na data de sua publicação.

ULYSSES CESAR AMARO DE MELO
Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração

Anexos:
I - Indicação para Participação em Evento
II - Termo de Compromisso e Responsabilidade para Programa de Pós-graduação
III - Relatório do Participante em Evento de Capacitação

