
A 
EXPERIÊNCIA 

DOS(AS) 
GESTORES(AS) 
MUNICIPAIS

Especialização em Gestão Pública com ênfase em 

Governo Local



• Desde 2002, a Enap oferta cursos 
de pós-graduação lato sensu. 
Até então exclusivos para 
servidores público Federais.
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O curso

• 3 meses de aulas presenciais em Brasília;

• Formato de imersão com aulas das 8h às 18h, cinco 
dias por semana;

• 400h divididas em dois módulos – básico e 
específico;

• As aulas do módulo básico pela manhã  com todos 
os alunos do curso;

• As aulas do modulo específico pela tarde e 
concentrando os alunos por área de interesse

• Após as 400h presenciais, o aluno dispõe de 120 
dias para desenvolvimento do plano de 
intervenção TCC.



Objetivos do curso

• Desenvolver e aprimorar a 
capacidade de 
gestores municipais de utilizar 
ferramentas e instrumentos de 
planejamento, orçamento, 
governança, gestão de riscos, 
elaboração e monitoramento de 
projetos, associada a 
conhecimentos técnicos de 
gestão municipal, metropolitana, 
gestão de políticas de 
infraestrutura local e 
planejamento territorial.

• Subsidiariamente, almeja-se 
reforçar a construção das redes 
que sustentam a execução 
descentralizada de políticas 
públicas por descentralização de 
recursos, sejam mandatórias ou 
discricionárias: SICONV, SIASG, 
entre outras.
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120
VAGAS

Cumprir os 
requisitos 
previstos 

Apresentar, no ato 
da inscrição, 

anuência da chefia 
imediata liberando, 

caso aprovado, o 
servidor para 

participar do curso.



Área de 
Concentração

Quant. 
vagas
para a 
Região 

NE

Quant. 
vagas
para a 

Região SE

Quant. 
vagas
para a 

Região S

Quant. 
vagas
para a 

Região CO

Quant. 
vagas
para a 

Região N

Total de 
vagas por

Área de 
Concentraç

ão

Gestão Pública 
Municipal 8 11 5 2 4 30

Gestão 
Metropolitana 7 13 7 1 2 30

Planejamento 
Territorial 8 11 5 2 4 30

Infraestrutura 
Local 8 11 5 2 4 30

VAGAS POR REGIÃO



Processo Seletivo

•Número recorde de inscritos em seleções para 
cursos de Especilaização na Enap: 2.584 
candidatos;
•Os candidatos foram submetidos à habilitação, 
análise curricular e análise da carta de 
intenções;
• Foram feitas 3 chamadas para matrícula;
• 116 alunos matriculados.



Auxílio financeiro

•A Enap ofertou um auxílio 

no valor de R$ 3.900,00.

•Cedeu alojamentos para os 

alunos durante todo o 

período presencial do curso.
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• Os relatos, as avaliações de reação ao final de cada disciplina, nos levavam a
acreditar que, embora uma experiência piloto, os objetivos estavam sendo
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• Os alunos retornaram aos seu municípios, aos seus trabalhos, com a missão de
elaborar, com orientação, um plano de intervenção factível, aplicável em seus
municípios, tais planos são produto do trabalho de conclusão de curso exigido pela
Enap com previsão de entrega para o final de novembro.



Disciplinas do Módulo 
Básico

• INTRODUÇÃO AO FEDERALISMO E AO FEDERALISMO 
FISCAL 

• INTRODUÇÃO AO ORÇAMENTO PÚBLICO 

• ELABORAÇÃO E GERÊNCIA DE PROJETOS 

• GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS E PLANOS DE 
CARREIRA 

• INTRODUÇÃO A GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

• CONTROLE EXTERNO E POLÍTICAS 
INTERGOVERNAMENTAIS

• GOVERNANÇA, RISCOS E GESTÃO DE MUDANÇAS 

• O PAPEL DOS MUNICÍPIOS NOS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

• METODOLOGIA E TÉCNICAS DE PESQUISA



Disciplinas AC1 Gestão 
Pública Municipal

• FINANÇAS MUNICIPAIS 

• GESTÃO DA FORÇA DE TRABALHO MUNICIPAL

• GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL

• GESTÃO DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

• GESTÃO E GOVERNANÇA DAS ORGANIZAÇÕES 
PÚBLICAS LOCAIS

• CONTRATUALIZAÇÃO E INSTRUMENTOS PARA 
COOPERAÇÃO COM ENTES NÃO-ESTATAIS

• CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL 

• PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA GESTÃO 
PÚBLICA



Disciplinas AC2 Gestão 
Metropolitana

• URBANIZAÇÃO BRASILEIRA E FORMAÇÃO DAS METRÓPOLES

• FUNDAMENTOS DO DIREITO URBANÍSTICO

• PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO PARA 
REGIÕES METROPOLITANAS

• GESTÃO, PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
METROPOLITANO 

• CONTRATUALIZAÇÃO E INSTRUMENTOS PARA COOPERAÇÃO: 
PARCERIAS, CONSÓRCIOS E ASSOCIAÇÕES METROPOLITANAS 

• SANEAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

• TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 

• SEGURANÇA PÚBLICA NO CONTEXTO DAS REGIÕES 
METROPOLITANAS 

• SAÚDE E ORGANIZAÇÃO DO SUS EM REGIÕES 
METROPOLITANAS 

• TÓPICOS ESPECIAIS: O FUTURO DAS METRÓPOLES E DAS 
"CIDADES-ESTRATÉGICAS"



Disciplinas AC3 
Planejamento Territorial

• PLANEJAMENTO TERRITORIAL E AMBIENTAL MUNICIPAL 

• PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO LOCAL

• LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA 

• PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

• PLANO DE SANEAMENTO MUNICIPAL 

• PLANO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 
MUNICIPAL 

• GEOTECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E PLANEJAMENTO DO 
TERRITÓRIO 

• TÓPICOS ESPECIAIS: PLANEJAMENTO E NOVAS FORMAS DE 
USO DO TERRITÓRIO



Disciplinas AC4 
Infraestrutura Local

• COMPETÊNCIAS MUNICIPAIS PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS 

• LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

• GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

• SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO: MARCO LEGAL E 
INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

• GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSOCIADOS A RESÍDUOS SÓLIDOS

• GESTÃO E PLANEJAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

• ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE NO MUNICÍPIO 

• GESTÃO E PRODUÇÃO DE ESPAÇOS DE USO PÚBLICO 

• MUDANÇAS CLIMÁTICAS E GESTÃO DE RISCOS 

• CONCESSÕES E PPPS COMO ELEMENTOS VIABILIZADORES 
DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA











“Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos!”

Obrigada!

Warren Bennis


