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CURSOS

Enap e Universidade de Indiana (EUA)
“Leadership and executive advancement program (Leap)”. A capacitação vai explorar conceitos,
métodos e procedimentos para uma gestão eficaz e eficiente nas organizações públicas. Os
alunos terão acesso a técnicas de resolução de disputas no trabalho e desenvolverá conceitos
de liderança. O curso será ministrado pelos professores da Universidade de Indiana Claudia
Avellaneda, Lisa Amsler e Jamie Levine. Turma exclusiva para altos executivos do setor público
(DAS/FCPE 4, 5 ou 6 ou equivalentes). Inscrições até 04/03. Aulas nos dias 14, 16, 18, 21 e
23/03, das 9h às 12h. Aulas em inglês com tradução. Clique aqui para inscrever

Enap
“Certificação Avançada em Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas”. Em um formato
intensivo, os alunos terão, ao longo de um mês, aulas remotas envolvendo temas como o
processo de definição de indicadores, técnicas básicas de tratamento e análise de dados, os
fundamentos e ferramentas para o monitoramento e avaliação e uma introdução sobre a
importância e oportunidade do uso da inteligência artificial.  Desenhada para ser cursada de
forma aplicada, a certificação avançada permite que o servidor usufrua de sua licença
capacitação para adquirir conhecimentos específicos. Inscrições até 21/03. Aulas entre 02/06 a
01/07. Clique aqui para inscrever

WORKSHOP

Apolitical
“Como construir redes e encontrar mentores no serviço público”. Participe deste workshop
online para explorar como o desenvolvimento de redes pode ajudá-lo a construir
relacionamentos significativos para encontrar mentores no serviço público. Com a participação
da Enap, que apresentará o Programa de Mentoria Para Altos Executivos do Setor Público, além
de experiências canadense e americana. Dia 01/03 (terça), das 12h às 13h (horário de Brasília).
Em inglês. Clique aqui para assistir.

Enap
“Mapeando e Papeando com Labs!”. Você trabalha de casa ou mora no trabalho? Uma reunião
atrás da outra, estado constante de alerta e aquela sensação de nunca desligar do trabalho.
Aula Aberta da Officeless vai explicar os princípios básicos da comunicação assíncrona e como
estruturar o escritório digital da equipe para o trabalho que respeita o tempo, a atenção e o
espaço das pessoas. Dia 01/03, às 9h20 . Clique aqui para inscrever

ARTIGOS E POSTS

Apolitical
“Capacitação de prefeitos: 5 lições sobre estratégias de aprendizagem para o desenvolvimento
da liderança local”. A equipe da Enap vencedora do prêmio Apolitical’s Global Public Service
Team of the Year 2021 (Community Innovators) aproveita a experiência do Programa Liderando
para o Desenvolvimento para destacar cinco dicas importantes sobre desenvolvimento de
lideranças.  Em inglês. Clique aqui para ler.
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https://bit.ly/cursoenapindiana94
https://bit.ly/certificacaoenap94
https://bit.ly/workshopapolitical94
https://bit.ly/aulaofficeless94
https://bit.ly/artigoapolitical94


"Como os Líderes Inspiram”. Uma pesquisa da consultoria Bain identificou 233 atributos
distintos e tangíveis que são estatisticamente relevantes quando se trata de despertar
inspiração. Conheça o Sistema Bain de Liderança Inspiracional. Clique aqui para ler.

Folha de S. Paulo e Banco Mundial
"Ciências comportamentais podem complementar a forma tradicional de fazer política”.
Tradicionalmente, os gestores elaboram políticas públicas tendo como base um agente
econômico racional. O artigo trata de como não ignorar as poderosas influências psicológicas e
sociais que afetam o comportamento humano na construção de políticas públicas. Clique aqui
para ler.

VÍDEO

Prêmio Espírito Público
“Programa Pessoas Transformam". O programa bate um papo com os vencedores da mais
recente edição do Prêmio Espírito Público. Em episódios conduzidos pela atriz, cantora e
poetisa Elisa Lucinda, conhecemos motivações, desafios, superações e trajetórias de servidores
de todas as regiões do país. Clique aqui para assistir.

https://bit.ly/posthsm94
https://bit.ly/artigobancofolha94
https://bit.ly/artigobancofolha94
https://bit.ly/videoesppublico94

