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Missão da ENAP 

 

Desenvolver competências de  

servidores públicos para aumentar 

 a capacidade de Governo na  

gestão das políticas públicas 



Analistas Técnicos em Políticas Sociais 
Atribuições 

O Art. 3º da Lei 12.094 de novembro de 2009, que criou a carreira 
de Desenvolvimento de Políticas Sociais, estabeleceu as atribuições do 
cargo de ATPS. 

Retomando os termos expressos nas atribuições legais do ATPS, 
destacamos, em negrito, aqueles que correspondem às competências 
do profissional: 
 I - executar atividades de assistência técnica em projetos e 
programas nas áreas sociais...... que não sejam privativas de 
outras Carreiras ou cargos isolados, no âmbito do Poder 
Executivo;  
II - verificar, acompanhar e supervisionar os processos 
inerentes ao Sistema Único de Saúde, ao Sistema Único de 
Assistência Social e aos demais programas sociais do governo 
federal objeto de execução descentralizada;  



III - identificar situações em desacordo com os padrões 
estabelecidos em normas e legislação específica...(das áreas sociais) 
...., quando não sejam privativas de outras carreiras ou cargos isolados, no 
âmbito do Poder Executivo, proporcionando ações orientadoras e 
corretivas, promovendo a melhoria dos processos e redução dos 
custos;  

IV - aferir os resultados ... (das áreas sociais) ...., considerando os 
planos e objetivos definidos no Sistema Único de Saúde, no Sistema 
Único de Assistência Social e demais políticas sociais;   

V - proceder à análise e avaliação dos dados obtidos, gerando 
informações que contribuam para o planejamento e o 
aperfeiçoamento das ações e políticas sociais;  

VI - apoiar e subsidiar as atividades de controle e de auditoria; e   

VII - colaborar na definição de estratégias de execução das 
atividades de controle e avaliação, sob o aspecto da melhoria 
contínua e aperfeiçoamento das políticas sociais”. 

 



• capacidade analítica e visão sistêmica  para compreensão do 
escopo de uma política pública no campo social;  

• capacidade de compreender a estrutura lógica de um projeto, as 
relações de causalidade entre seus elementos e as especificidades de suas 
dimensões, no campo das questões sociais; 

• capacidade de gerenciar projetos, utilizando sobretudo ferramentas 
de monitoramento; 

• capacidade de identificar caminhos críticos em processos de 
trabalho à luz de seus resultados esperados e parametrizações legais, 
identificando medidas de ajuste e melhoria, tendo em vista eficiência da 
aplicação dos recursos de toda a ordem; 

• a capacidade de coletar, identificar fontes, monitorar, organizar 
informações e manejar dados extraídos dos processos de trabalho, 
produzindo informes e relatórios adequados a objetivos, temporalidade e 
destinatários diversos; 

 

Analistas Técnicos em Políticas Sociais 
Competências 



• ter domínio sobre legislação e parametrizações no nível suficiente 
para comparar com situações concretas, para emissão de pareceres e 
juízos sobre a conformidade das ações, principalmente dos atores 
envolvidos na execução direta das ações nas áreas sociais; 

• capacidade de interlocução com os entes executores e com outros 
entes federados; 

• capacidade de tomar parte em uma equipe, atuando de forma 
colaborativa, com visão ampla de seu papel e com ciência do seu 
campo de atribuições, responsabilidades e autonomias em relação 
àqueles dos demais profissionais dentro do Ministério; 

• ter domínio sobre e considerar os processos administrativos 
próprios das organizações públicas em todos os projetos das áreas 
finalísticas, orientando sua atuação e juízos nos padrões da ética do 
serviço público. 



 Objetivo Geral do Curso 

• Sensibilizar os novos servidores em relação à importância e atributos 
do seu papel na Administração Pública e no desenvolvimento de 
políticas sociais para que o país alcance um efetivo desenvolvimento.  

 Objetivos Específicos 

• Compreender o contexto político, socioeconômico e institucional das 
políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social no âmbito da 
administração pública brasileira; 

• Identificar os principais processos inerentes ao Sistema Único de 
Saúde, ao Sistema Único de Assistência Social e aos demais 
programas  sociais do governo federal objeto de execução 
descentralizada; 

• Associar o papel e a importância de tais políticas sociais para a 
produção de equilíbrios e diminuição de injustiças sociais no território 
brasileiro; 

      

 



 

• Reconhecer e identificar caminhos para buscar mais informações 
sobre as metodologias e instrumentos disponíveis no governo 
federal para gestão, acompanhamento, avaliação e assistência 
técnica aos programas e políticas de desenvolvimento social; 
 

• Compreender os principais marcos jurídico-institucionais e 
normativos próprios da administração pública e sua materialização 
nos processos administrativos inerentes à implementação das 
políticas públicas; 
 

• Compreender e analisar o papel, o campo de atribuições e os 
desafios do Analista Técnico de Políticas Sociais. 
 

 

 

 

Objetivos Específicos (cont.) 



Estrutura do Curso (40h) 

Palestras / Aulas Carga 
Horária 

Abertura do Curso 
O Papel do ATPS 
Apresentação do Curso 
Apresentação Funpresp 

3h 

Ética no serviço público 2h 

Federalismo e Territorialidade nas Políticas Públicas Brasileiras 4h 

Políticas Públicas e Política Social no Brasil 8h 

A Administração Pública no Brasil e os Desafios da Gestão 
Pública Contemporânea 

6h 

Gestão de Programas e Projetos Sociais 16h 

Avaliação do Curso 1h 



Palestras / Aulas 
 
 Ética no Serviço Público (prof. Pedro Gontijo – UnB) 

 Estado Democrático de Direito. Público versus Privado. A ética do 
servidor público. 

 

Federalismo e Territorialidade nas Políticas Públicas Brasileiras 

(prof. Antonio Lassance – IPEA e Tânia Bacelar – UFPE) 

 Fundamentos do Federalismo no Brasil. As relações federativas nas 
ações governamentais e os desafios dessa configuração institucional 
para a viabilização de políticas sociais federais no território nacional. 

 Importância, possibilidades e desafios para a produção de políticas 
públicas baseadas em abordagem territorial e focadas em populações, 
tendo em vista heranças históricas e tendências recentes de ocupação 
territorial e seus decorrentes impactos no contexto social. 



Políticas Públicas e Política Social no Brasil  

(prof. Jorge Abrahão – SPI/MP e Roberto Pires – IPEA) 

 

 Conceito de Política Pública e sua função nas relações entre Estado e 
Sociedade. O ciclo de políticas públicas e as relações entre suas fases. 
Conceito de arranjos institucionais de políticas públicas e sua função 
na capacidade de ação do Estado. 

 Panorama atual e os desafios da gestão participativa: efetividade, 
experiências e instrumentos. 

 Política Social e Desenvolvimento. 

 Panorama geral e comparado sobre as Políticas Sociais Brasileiras 
(abrangência, gestão/organização, financiamento e gasto). 

 Resultados sociais e econômicos. 

 

 

 

 

 



A Administração Pública no Brasil e os desafios da gestão pública 
contemporânea (prof. Amarildo Baesso – MI e Jorge Ramos – 
SPI/MP) 

Administração Pública Brasileira: transformações e desafios para a 
gestão pública no Brasil contemporâneo: desempenho, governança, 
relações intersetoriais. 

Sistemas Estruturantes da Administração Pública Federal. 

A contratação no setor público: fundamentos, tipos de contratos e sua 
aplicação; convênios, termos de parceria, termos de compromisso e 
outras formas de transferência de recursos e contratualização com 
municípios, estados e outros órgãos do setor público ou da sociedade para 
a implementação de políticas públicas. 

Accountability. Transparência, prestação de contas e controle. Os 
controles interno e externo ao Poder Executivo. 

O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal (PPA, LDO, LOA). O 
PPA 2012-2015. Ciclo do PPA: elaboração, gestão, monitoramento, 
avaliação e revisão. 



Gestão de Programas e Projetos Sociais (prof. Ariel Pares - MMA) 

Ciclo de Projetos Governamentais e suas Características. 
Conceitos, fundamentos e abordagens metodológicas em gestão de projetos. 
Referencial técnico do processo de gerenciamento: iniciação, planejamento, 
execução, monitoramento e controle e encerramento de projetos.  
Gerenciamento do projeto no nível operacional 
Monitoramento e Avaliação de Projetos 

 
• Plano Brasil sem Miséria (Tiago Falcão – Secretário Extraordinário para Superação 
da Extrema Pobreza – SESEP/MDS) 
• Instrumentos de Monitoramento e Pesquisas de Avaliação do Plano Brasil sem 
Miséria e de Programas do MDS (Paulo de Martino Jannuzzi – Secretário de Avaliação 
e Gestão da Informação – SAGI/MDS) 
• Histórico e Estrutura do Sistema Único de Saúde – SUS (Paulo de Tarso Oliveira – 
Diretor do Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS – DEMAS/SE/MS) 
(Afonso Reis – Coordenador-geral de Monitoramento e Avaliação – DEMAS/SE/MS)  
• Sistema Único de Assistência Social – SUAS (Denise Ratmann Arruda Collin – 
Secretária Nacional de Assistência Social – SNAS/MDS e 
Valeria Maria de Massarani Gonelli – Secretária Adjunta da SNAS/MDS) 



Regime Didático 

TURMA 3 

 Das 8h30 às 12h30 

 

TURMA 4 

 Das 14h às 18h 

 

 Intervalos de 15 minutos (pela manhã e à tarde) 

 De 26 de agosto a 06 de setembro 

 Aulas no Auditório da ENAP 



Maria Stela Reis – Diretora de Formação Profissional 

Cláudia Antico – Coordenadora-Geral de Formação 

Pedro Assumpção Alves – Coordenador-Geral de Projetos Especiais 

Anna Paula Feminella 

Eliana Gomes Philomeno 

José Luiz Pagnussat  

Klédina Rodrigues da Silva  

Priscilla Menezes Curado 

Rafael Rocha Viana  

Nara Raíssa Dias Gomes (Estagiária)  

Juliana Facundes de Paula (Estagiária)  

 

Equipe – DFP/CGPE-CGF 


