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 1. INTRODUÇÃO  

 

O Plano Anual de Capacitação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 

do Município de Triunfo/PE, exercício de 2021 tem como finalidade aperfeiçoar a qualida-

de dos serviços públicos prestados e valorizar o servidor público por meio de sua capacita-

ção permanente em sintonia com as demandas sociais, do trabalho desenvolvido institucio-

nalmente, bem como a missão e a visão do TRIUNFO PREV.  

 

2. OBJETIVO GERAL  

 

 Desenvolver ações de capacitação, qualificação, treinamento e formação específica 

de servidores ativos, dirigentes e conselheiros do TRIUNFO PREV que possibilitem o de-

senvolvimento de competências necessárias para aprimorar o seu desempenho profissio-

nal, visando o alcance dos objetivos institucionais.  

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 
 Oferecer regularmente ações de capacitação aos servidores, gestores e conselheiros, 

relacionadas à sua área de atuação, conforme o diagnóstico de necessidade de capaci-

tação - 2021;   

 Oferecer ações de capacitação voltadas para o desenvolvimento de competências ge-

renciais;   

 Oferecer programa de capacitação voltado para a formação inicial dos novos servido-

res.  

 

4. PÚBLICO-ALVO   

 Gestores, Servidores e Conselheiros.  

  
  

5. METAS  

 Elevar os níveis de qualidade e eficiência dos serviços prestados ao servidor do Mu-

nicípio de Triunfo/PE;  
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  Capacitar os membros para Comitê de Investimentos, para que com isso possam ge-

renciar de forma eficaz e eficiente os investimentos financeiros do TRIUNFO PREV, 

de forma a preservar as condições de segurança, rentabilidade e maior transparência à 

gestão dos recursos previdenciários e ainda em cumprimento a Portaria MPS 170, de 

25/04/2012 e Portaria MPS 9.907, de 14 de abril de 2020. 

 Realizar treinamento dos servidores que atuem na área de concessão de benefícios so-

bre as regras de aposentadoria e pensão por morte;   

  Desenvolver ações de capacitação direcionadas para a área atuarial, de investimentos, 

administrativa, de benefícios, entre outras.  

 Capacitar os servidores, permitindo que elevem seu nível de desempenho, e desta for-

ma contribuam da melhor forma para a instituição. 

 

 

6. METODOLOGIA  

 

As capacitações serão desenvolvidas na modalidade presencial, semipresencial e online. 

 

7.  RESULTADO ESPERADO   

 Ao final do ano-exercício de 2021, tendo sido executadas as ações planejadas neste 

PAC, espera-se:   

 Atendimento das necessidades organizacionais de aperfeiçoamento profissional de 

servidores;   

 Servidores capacitados que atuem de forma alinhada para o desenvolvimento de com-

petências institucionais;   

 Ampliação do quantitativo de ações para adesão do pró-gestão 

 Ampliação da cultura de desenvolvimento permanente do servidor público.  

  

 

8. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPACITAÇÃO  

 

  Os recursos financeiros para a execução do Plano são oriundos do orçamento pró-

prio da Autarquia. A implementação das ações, quando necessário dispêndio financeiro,  
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dependerá da aprovação do Diretor-Presidente, bem como da disponibilidade orçamentária 

e financeira da entidade.   

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

 O Plano Anual de Capacitação, aprovado pelo Conselho Administrativo e Diretoria 

Administrativo-Financeira, é uma proposta para o exercício de 2021, e sua execução ocor-

rerá conforme disponibilidade orçamentária, de pessoal e de infraestrutura. O PAC será 

amplamente divulgado entre os servidores, diretoria executiva e 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 efici-

ente e efetiva.  



Diretora Presidente: Michelle Barbosa 

Diretora de Benefícios : Maria da Paz 

Barbosa 

Diretora Administrativo-Financeira: Maria 

Rosimere dos Santos.  

Tel: 87-3846-1667 

WhatsApp: 87-9.9974-7767 

Email: triunfoprev@gmail.com 
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