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PLANO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 2021 

 

CONSIDERANDO o Programa de Certificação Institucional e Modernização 

da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão; 

 

CONSIDERANDO que o Planejamento é uma das metas que deve ser 

incorporada a cultura e a rotina da gestão do FPSMP, contemplando ações anuais a 

serem implementadas para a constante melhoria de processos. 

 

CONSIDERANDO que o Plano de Capacitação é uma submeta do 

planejamento 2021; 

 
1- OBJETIVO 

 

Propiciar aos servidores e conselheiros a capacitação dentro das áreas em que 

atuam no FPSMP. Além disso a proposta de treinamento para os servidores é 

capacitação em todas as áreas do instituto, com a finalidade de prover possíveis 

ausências por motivos variados. A absorção desses conhecimentos deverá ser 

realizada ao longo dos anos, pois são necessárias muitas horas de treinamento e 

integração para que a capacitação se torne efetiva. 

Considera-se ainda, que além de prover base de conhecimentos para o 

exercício pleno das atividades cotidianas dos servidores do FPSMP, se almeja 

estender para os nossos beneficiários para que possam gozar o benefício da 

aposentadoria com prudência e os cuidados necessários para a obtenção de 

qualidade de vida e transparência. 

 

Dessa forma, o FPSMP, promoverá ao longo de 2022, as seguintes 

capacitações: 

 

 



 

 

          PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO FPSMP 
 

 
Curso Formação em RPPS e Gestão Pública 

Tipo Capacitação 

Área Governança Corporativa 

Participantes Servidores, gestores e conselheiros 

 
 

Curso Concessão de aposentadorias e pensões,  atualizados com a 

EC 103/2019 

Tipo Capacitação 

Área Governança Corporativa 

Participantes Servidores, gestores e conselheiros 

 
 

Curso Certificação para exercício na unidade gestora do RPPS; 

Tipo Capacitação 

Área Investimentos 

Participantes Gestor do RPPS e Gestor de Recursos, Membros do Conselho 
Municipal de Previdência, Membros do Comitê de 
Investimentos 

 
 

Curso Ouvidoria 

Tipo Capacitação 

Área Governança Corporativa 

Participantes Servidores, Ouvidor 

 
 

Curso Auditoria em Folha de Pagamento 

Tipo Capacitação 

Área Governança Corporativa 

Participantes Servidores, Auditora do Pró-Gestão 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 

  

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE PARA SERVIDORES EM  

CAPACITAÇÃO VINCULADOS A CURSOS PARA  QUALIFICAÇÃO DE 

PROFISSIONAIS 
 

Pelo presente TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE,  

Eu,_________________________________________________________________________, 

matrícula nº __________ocupante do cargo de ___________________________ tendo solicitado, 

voluntariamente, matricula para fins de capacitação para Qualificação de Profissionais,  

assumo o compromisso quanto ao atendimento às seguintes obrigações cumulativas: 

 

a. continuar, durante o período de capacitação em questão, a executar as  

atribuições do cargo na unidade de minha lotação em condições de horário  

pactuados com a gestão que possibilitem a participação nas  

atividades da capacitação;   

 

b. não solicitar licença para tratamento de assuntos particulares, exoneração,  

demissão ou aposentadoria voluntária, cessão, remoção, redistribuição antes do término do curso; 

c. ressarcir ao erário os gastos em despesas com os custos,  

em caso de não obtenção do título ou grau por desistência da capacitação,  

reprovação por motivo de frequência ou baixo rendimento, salvo nos  

casos fortuitos e de força maior, devidamente comprovados, a critério do  

dirigente máximo do órgão ou entidade; 

  

d. entregar relatório semestral das atividades desenvolvidas e o  

comprovante de conclusão da capacitação; e 

  

e. comunicar imediatamente ao Gestor do RPPS, casos de trancamentos, afastamento por  

motivo de saúde, prorrogação de prazos e retorno antecipado do período de afastamento para 

capacitação. 

  

Declaro ainda, ter conhecimento e estar de pleno acordo com o disposto neste Termo de  

Compromisso e Responsabilidade, que vai assinado por mim.  

 

Data: ___/___/______ 

 

  

_____________________________________________  



 

(Assinatura do servidor ) 
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