
 

 

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 

 

 

 

EXERCIDO 2018 



 

1 – INTRODUÇÃO 

O Plano Anual de Capacitação congrega as ações de capacitação e desenvolvimento dos dirigentes, servidores e conselheiros do 

TRIUNFOPREV 

2-JUSTIFICATIVA  

Capacitar os servidores ativos, gestores e conselheiros do TRIUNFOPREV preparando-os para suas respectivas atribuições. 

3- OBJETIVO GERAL 

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

TRIUNFOPREV 

4- 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. 

5- PÚBLICO-ALVO  

• Gestores, servidores e conselheiros  

6 - METODOLOGIA 

As capacitações serão desenvolvidas na modalidade presencial, semipresencial e a distância. 



 

7 - RESULTADO ESPERADO  

É esperado com a implementação do PAC maior comprometimento dos servidores com as metas e necessidades institucionais; 

elevação dos níveis de qualidade e eficiência dos serviços prestados à comunidade e ascensão do saber 

8 - 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. 

9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Plano Anual de Capacitação, aprovado pela Diretoria Administrativa Financeira, é uma proposta para o exercício de 2018, e sua 

execução ocorrerá conforme disponibilidade orçamentária, de pessoal e de infraestrutura. O PAC será amplamente divulgado entre os 

servidores, diretoria executiva, conselheiros no âmbito Institucional, tendo em vista que para a Autarquia, o foco será sempre garantir 

a qualidade na prestação de serviços a seus segurados e servidores públicos municipais de forma eficiente e saudável. 

  

 

 

 

 



 

PLANO DE AÇÃO 2018 

 

 
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 

Dirigentes, conselheiros 
e servidores 

Treinamento de conselheiros: suas competências e regimento 
interno. 

Rodas de Conversa 2º semestre Servidores que atuam 
nesta área 

Treinamento de servidores que atuam na área de Gestão de Bens 
Patrimoniais 

Curso ministrado pela ACONTEC 1º semestre Servidores que atuam 
nesta área 

Treinamento de servidores que atuam na área do COMPREV Curso TCE-PE Entre janeiro a 
dezembro 

Servidores que atuam 
nesta área. 

Treinamento para elaboração dos demonstrativos: DAIR e DIPR Curso TCE-PE Entre janeiro a 
dezembro 

Servidores que atuam 
nesta área 

Manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS ( emissão 
de CTC, concessão de benefícios dos segurados, rotinas da 
tesouraria, folha de pagamento, planejamento e orçamento, 
aplicação financeira dos recursos previdenciários) 

Oficinas internas e rodas de conversa 2º semestre Dirigentes, servidores e 
conselheiros 



Treinamento sobre Noções de Gestão Atuarial Oficina ministrada pela ARIMA ASSESSORIA 
ATUARIAL 

Entre janeiro a 
dezembro 

Servidores e 
conselheiros 

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

 
TCE-PE 

 
2º semestre 

Dirigentes e 
conselheiros 

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

1º e 2º semestres Dirigentes, 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 Dirigentes, conselheiros 
e servidores 

 

 


