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CURSO DE AMBIENTAÇÃO 
ANALISTAS TÉCNICOS DE POLÍTICAS SOCIAIS – 2013 

Apresentação 

O Curso de Ambientação para os Analistas Técnicos de Políticas Sociais tem por objetivo promover a 
integração dos ingressantes do concurso realizado em 2012, no contexto da administração pública 
federal e no seu campo de atuação. 

O cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais, de nível superior, pertencente à carreira de 
Desenvolvimento de Políticas Sociais, foi criado em 2009 (Lei nº 12.094, de 19/11/2009), com as 
seguintes atribuições: 

 executar atividades de assistência técnica em projetos e programas nas áreas de saúde, 
previdência, emprego e renda, segurança pública, desenvolvimento urbano, segurança alimentar, 
assistência social, educação, cultura, cidadania, direitos humanos e proteção à infância, à 
juventude, ao portador de necessidades especiais, ao idoso e ao indígena, que não sejam 
privativas de outras carreiras ou cargos isolados, no âmbito do Poder Executivo; 

 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; 

 identificar situações em desacordo com os padrões estabelecidos em normas e legislação 
específica de atenção à saúde, previdência, emprego e renda, segurança pública, 
desenvolvimento urbano, segurança alimentar, assistência social, educação, cultura, cidadania, 
direitos humanos e proteção à infância, à juventude, ao portador de necessidades especiais, ao 
idoso e ao indígena, 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 a redução dos custos; 

 aferir os resultados da assistência à saúde, previdência, emprego e renda, segurança pública, 
desenvolvimento urbano, segurança alimentar, assistência social, educação, cultura, cidadania, 
direitos humanos e proteção à infância, à juventude, ao portador de necessidades especiais, ao 
idoso e ao indígena, considerando os planos e objetivos definidos no Sistema Único de Saúde, no 
Sistema Único de Assistência Social e demais políticas sociais; 

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

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

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

O Curso 

O curso buscará 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. Para tanto, a ambientação apresentará um mapa dos principais desafios na 
implementação e gestão das principais políticas públicas da área social no âmbito da administração 
pública federal do Brasil, bem como dos desafios de gestão para o alcance da eficiência, da eficácia e 
efetividade das ações governamentais. Buscará delimitar, ainda, o campo de atuação desses 
profissionais no contexto do pacto federativo instituído pela Constituição Brasileira de 1988, além de 
identificar os principais conceitos e instrumentos utilizados na elaboração, avaliação e 
gerenciamento de tais políticas. 



 
 

2 

Objetivos de Aprendizagem 

 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. 

Carga Horária e Regime de Aulas 

O curso de ambientação terá carga horária de quarenta horas presenciais, distribuídas em dez dias 
úteis, com carga horária diária de quatro horas (8h30 a 12h30 ou 14h a 18h), e oferta de quatro 
turmas. 

As duas primeiras turmas serão realizadas de 12 a 23 de agosto; a terceira e a quarta turmas serão 
promovidas de 26 de agosto a 06 de setembro. 

Local e Período de Realização 

Turmas 1 e 2 
Dia 12/08: Auditório do Banco Central (9h às 12h) – Setor Bancário Sul (SBS) Quadra 3 Bloco B,  
1º Subsolo (Auditório: Octávio Gouvêa de Bulhões) 
 
De 13/08 a 23/08: Auditório da ENAP – SAIS Área 2A 
Turma 1: das 8h30 às 12h30 
Turma 2: das 14h às 18h 
 

Turmas 3 e 4 
Dia 26/08: Auditório do Banco Central (9h às 12h) – Setor Bancário Sul (SBS) Quadra 3 Bloco B,  
1º Subsolo (Auditório: Octávio Gouvêa de Bulhões) 
 

De 27/08 a 06/09: Auditório da ENAP – SAIS Área 2A 
Turma 3: das 8h30 às 12h30 
Turma 4: das 14h às 18h 

Inscrições 

As matrículas poderão ser realizadas pelos Analistas Técnicos de Políticas Sociais, após o 
cadastramento no site da ENAP www.enap.gov.br , no período de 22 de julho a 02 de agosto. A lista 
de participantes de cada turma será previamente divulgada. 

  

http://www.enap.gov.br/
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Estrutura Curricular 

Conteúdos 
Carga 

Horária 

Abertura do Curso 
(Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP e  
Escola Nacional de Administração Pública – ENAP) 
O papel do Analista Técnico de Políticas Sociais 
(Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEGEP/MP) 
Apresentação do curso 
(Diretoria de Formação Profissional da Escola Nacional de Administração Pública – DFP/ENAP) 
Apresentação FUNPRESP 

3h 

Ética no Serviço Público  
 Estado Democrático de Direito. Público versus Privado. A ética do servidor público. 

2h 

Federalismo e Territorialidade nas Políticas Públicas Brasileiras 
 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, tendo em vista heranças históricas e tendências recentes de ocupação territorial e seus decorrentes 
impactos no contexto social. 

4h 

Políticas Públicas e Política Social no Brasil  
 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. 

8h 

A Administração Pública no Brasil e os Desafios da Gestão Pública Contemporânea 
 Administração pública brasileira: transformações e desafios para a gestão pública no Brasil contemporâneo: 

accountability (prestação de contas e transparência), gestão de desempenho, governança, relações 
intersetoriais. 

 Sistemas estruturantes da administração pública federal: planejamento, programação, orçamento e execução 
orçamentária (PPA, LDO, LOA). O PPA 2012-2015. Ciclo do PPA: elaboração, gestão, monitoramento, avaliação 
e revisão. 

 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. 

 Os controles internos e externos ao Poder Executivo. 

6h 

Gestão de Programas e Projetos Sociais  
 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. 
 Monitoramento e avaliação de projetos: conceitos e fundamentos de sistemas de indicadores, principais 

instrumentos de monitoramento e seu uso em diferentes etapas. 
 Diferentes modalidades de monitoramento e avaliação: eficácia, eficiência e efetividade.  
 Uso de painéis e sistemas de informação. 
 Plano Brasil sem Miséria.  
 Sistema Único de Saúde (SUS). 
 Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  
 Instrumentos de monitoramento e pesquisas de avaliação do Plano Brasil sem Miséria e de programas do 

MDS.  

16h 

Avaliação-Geral do Curso de Ambientação 1h 

TOTAL  40h 

 


