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1 – INTRODUÇÃO 

O Plano Anual de Capacitação é um instrumento de planejamento inerente a formação e desenvolvimento contínuo do servidor que 

permita a evolução de suas competências para o crescimento profissional e o cumprimento da missão institucional do TRIUNFOPREV.  

2- OBJETIVO GERAL 

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

TRIUNFOPREV 

3- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Dar conhecimento aos servidores, dirigentes e conselheiros sobre as matérias que regem a gestão do instituto, seja de caráter geral, 

contábil, financeiro, jurídico, além de todas as demais áreas afetas ao serviço prestado pelo Instituto de Previdência na administração 

dos recursos do regime próprio. 

4- PÚBLICO-ALVO  

• Dirigentes, servidores e conselheiros  

5 - METODOLOGIA 

As capacitações serão desenvolvidas na modalidade presencial e a distância. 

6 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPACITAÇÃO 

Os recursos financeiros para a execução do Plano são oriundos do orçamento próprio da Autarquia. A implementação das ações, 

quando necessário dispêndio financeiro, dependerá da aprovação do Diretor-Presidente, bem como da disponibilidade orçamentária e 

financeira da entidade.  



 

 

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Plano Anual de Capacitação - PAC, aprovado pela Diretoria Administrativa Financeira, é uma proposta de ação para o exercício de 

2017, com o propósito de aprimoramento das atividades realizadas, integradas à missão e os objetivos, alcançando resultados cada 

vez melhores na gestão do TRIUNFOPREV. 

PLANO DE AÇÃO 2017 

 
CURSO/AÇÃO 

 
METODOLOGIA 

 
PERÍODO 

 
PÚBLICO ALVO 

 
 
Formação básica em RPPS 

Cursos a distância pela ESAF e pela Escola virtual 
do Ministério da Previdência. Formação 
continuada pelo TRIUNFOPREV. Congresso 
APEPP, AMUPE e ANEPREM. Seminários e 
Congressos Municipais 

Entre janeiro a 
dezembro 

Gestores, conselheiros e 
servidores 

Aprimorar o relacionamento Inter setorial ( interno e externo)  que 
influenciam diretamente nos resultados do trabalho do RPPS. 

Implantar o programa: Participar para fortalecer. 
Reuniões e rodas de conversas intersetoriais 
periódicas e ações em conjunto. 

Entre janeiro a 
dezembro 

Gestores, conselheiros e 
servidores 

COMPREV – Lado prático da Compensação Seminário e cursos promovidos pelo TCE, 
AMUPE e APEPP 

Entre janeiro a 
dezembro 

Servidores e dirigentes 
que atuam na área. 

Implementar ações de promoção a saúde do segurado. Implantar o Programa de saúde do segurado. 2º semestre Gestores e servidores 

Implementar as “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 

Gestores 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 Gestores, conselheiros e 
membros do Comitê de 
Investimentos 

Treinamento dos servidores que atuam na área de concessão de 
benefícios sobre as regras de aposentadoria e pensão por morte.  

TCE-PE, Oficinas e cursos promovidos pelas 
Associações e Assessorias. 

 
2º semestre 

Gestores e conselheiros 

Treinamento de servidores que atuam na área de investimentos.  Seminário Lema Investimentos e Congressos 
Municipais 

1º e 2º semestres Gestores, conselheiros e 
membros do Comitê de 
Investimentos 

Treinamento em gestão previdenciária contemplando legislação 
previdenciária, gestão de ativos, conhecimento de atuária, controles 
internos e gestão de riscos.  

Cursos TCE, Congressos APEPP e ANEPREM 2º semestre Gestores, conselheiros e 
servidores 

 

 


