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1 – INTRODUÇÃO 

O presente Plano Anual de Capacitação é um instrumento norteador das capacitações a serem oferecidas pelo Instituto aos seus 

servidores, conselheiros e dirigentes visando buscar a excelência na prestação de serviços aos aposentados e pensionistas atendidos 

pelo TRIUNFOPREV. 

2- OBJETIVO 

Desenvolver ações de capacitação, qualificação, treinamento e formação específica de servidores ativos, dirigentes e conselheiro do 

TRIUNFOPREV 

3- PÚBLICO-ALVO  

• Gestores, servidores e conselheiros  

4 - RESULTADO ESPERADO  

Espera-se com as ações a serem implementadas, que os servidores ativos, inativos e pensionistas, além dos representantes do ente 

federativo e a sociedade civil, tenham o conhecimento geral do sistema previdenciário e do RPPS Municipal.  

5 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPACITAÇÃO 

Os recursos financeiros para a execução do Plano são oriundos do orçamento próprio da Autarquia. Não obstante, para ampliação das 

possibilidades e aproveitamento de oportunidades, sempre que possível, o Instituto buscará parcerias, com entidades do segmento, a 

fim de otimizar o orçamento disponível e as ofertas de treinamento. 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este Plano Anual de Capacitação, aprovado pela Diretoria Administrativa Financeira, é uma proposta de ação para o exercício de 2015, 

com o propósito de aprimoramento das atividades realizadas pelo Instituto, integradas à missão e os objetivos da instituição.  



 

PLANO DE AÇÃO 2015 

 
CURSO/AÇÃO 

 
METODOLOGIA 

 
PERÍODO 

 
PÚBLICO ALVO 

 

Formação básica em RPPS Congressos e treinamentos específicos. Programa de 
Certificação continuada. 

Janeiro a Dezembro Gestores, conselheiros, 
servidores 

Ações de diálogos com a sociedade Divulgação e distribuição do Código de Ética. 
Rodas de conversa.  

Janeiro a Dezembro Gestores,  servidores e a 
sociedade 

Elevação do nível técnico da equipe administrativa Participação em eventos, reuniões, troca de 
experiências com outros RPPS. 

De janeiro a 
dezembro. 

Gestores e servidores. 

Ações de integração com novos aposentados Rodas de conversa: Café Integração. Janeiro a Dezembro Dirigentes, servidores e 
aposentados. 

Ética no serviço público Seminário programado e Curso a distância ENAP 1º semestre Dirigentes, servidores e 
aposentados. 

Implantação do Programa de Preparação para Aposentadoria e Programa 
de Integração do servidor 

Seminários e oficinas  1º e 2º semestres Servidores ativos, aposent. 
e pensionistas. 

Normas de  Boas Práticas de Gestão Previdenciária Reuniões e rodas de conversa internas e participação 
do prêmio de boas práticas de gestão da ANEPREM. 

De janeiro a 
dezembro 

Dirigentes e servidores  

Preparação dos servidores, conselheiros e dirigentes para obtenção de 
certificação individual de qualificação nas respectivas áreas de atuação 

Cursos CPA-10, CGRPPS e CPA 1º e 2º semestres Dirigentes, conselheiros e 
membros do Comitê de 
Investimentos 

Treinamento em gestão previdenciária contemplando legislação 
previdenciária.  

Reuniões de estudo, Cursos TCE, Congressos APEPP e 
ANEPREM 

2º semestre Dirigentes, conselheiros e 
servidores 

 


