
12 e 13 de julho

08 às 18h

Salvador–BA 

CH: 20 horas

Valor do Curso:

R$ 950,00
*Consulte Condições

www.directcapacita.com.br
contato@directcapacita.com.br 

Matricule-se:

Apoio Institucional Realização

Capacitação em Gestão Pública

Heleno Rocha
Contador e Especialista em E-Social

Lucas Hayne
Procurador Federal (AGU)

Leonice Oliveira
Auditora Estadual de Controle Externo (TCM-BA)

(75) 3183-1105 | (75) 98115-5868
(71) 99936-5809 | (71) 98786-8297

Técnicas para otimizar o gerenciamento e controle de pessoal na 
Administração Pública

Modelos de 
documentos

Material de apoio + 
Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) +

Incluindo também:

CURSO DE GESTÃO DE PESSOAL, 
AUDITORIA E CONTROLE DE FOLHA DE 

PAGAMENTO E E-SOCIAL PARA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CORPO DOCENTE 



APRESENTAÇÃO PROGRAMAÇÃO

Capacitação em Gestão Pública

Os agentes públicos representam a 
Administração na execução dos serviços 
oferecidos aos cidadãos, desse modo, a 
boa gestão dos recursos humanos pode 
p ro p o rc i o n a r  m a i o r  q u a l i d a d e  n a 
prestação de serviços à sociedade.

Gestão Pública oferece o CURSO DE 
GESTÃO DE PESSOAL, AUDITORIA E 
CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO E 
E-SOCIAL PAR A ADMINISTR AÇ ÃO 
PÚBLICA – propondo apresentar métodos 
para aperfeiçoar a gestão e controle de 
pessoal e evitar o cometimento de 
irregularidades que possam gerar sanções 
para os agentes públicos e para os Gestores 
Municipais.

As  e n t i d a d e s  q u e  f a ze m  p a r te  d a 
Administração Pública serão obrigadas a 
cadastrar e encaminhar informações 
relativas ao RH e-SOCIAL (informações 
trabalhistas, previdenciárias e �scais), com 
efeito, é essencial que os agentes públicos 
munic ipa is  se  capac i tem a  �m de 
desenvolverem o pleno domínio para o 
envio adequado das informações aos 
Órgãos competentes.

Nesse contexto, vale salientar que a folha 
de pagamento dos  ser v idores  das 
Entidades Públicas custa em média 50% da 
receita corrente líquida arrecada, o que 
requer maior controle e gerenciamento do 
quadro de pessoal, fazendo uso das mais 
modernas técnicas de gestão, controle e 
auditoria para evitar o cometimento de 
irregularidades e pagamentos indevidos, 
regularizar os atos e reduzir o índice de 
pessoal, conforme a legislação vigente.

Dessa forma, a DIRECT – Capacitação em

GESTÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO

Comissão revisora; Prescrição dos ilícitos.
�nal e julgamento; Recurso administrativo; Pedido de revisão;
Saneamento processual; Instrução processual; Inquirições; Relatório

RESPONSABILIDADE DOS AGENTES: Responsabilidade
administrativa, civil e penal; Comunicabilidade das instâncias.
SINDICÂNCIA: Requisitos da sindicância; Comissão de sindicância;

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD): Faltas
Condições e atribuições dos sindicantes; Conclusão da sindicância.

disciplinares; Instauração do processo; É possível a suspensão
preventiva do indiciado?; Citação do indiciado; Ampla defesa e
contraditório; É obrigatório o acompanhamento por advogado?;

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
(PAD)

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A 
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO SISTEMA REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS: Fixação e alteração da remuneração e do subsídio; Teto 
das remunerações e subsídios;Irredutibilidade de remuneração e 
subsídio; 

ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL: Cargo, emprego e função pública; 
Classi�cação dos cargos; Criação, transformação e extinção dos 
cargos; Provimento; Investidura; Reingresso; Vacância; É possível a 
não concessão de Direito adquirido? 
CONCURSO PÚBLICO: Exigência e inexigibilidade; Validade; 
Condições; Exame psicotécnico; Mera expectativa de direito X direito; 
É obrigatório o concurso público para atividades-meio?; Re�exos da 
Nova Terceirização no Serviço Público;Acessibilidade;Acumulação de 
cargos. 

AGENTES PÚBLICOS: Agentes políticos; Servidores públicos; 
Particulares em colaboração com Poder Público. 

ESTÁGIO PROBATÓRIO E ESTABILIDADE: Estabilização 
constitucional; Estágio probatório; Estabilidade X efetividade; 
Demissão e exoneração;Exoneração conversível em demissão.

REGIME JURÍDICO: Regime estatutário; Regime trabalhista; Regime 
jurídico único; 
É possível mudar o regime? 

AUDITORIA GOVERNAMENTAL: Objetivos e re�exos da auditoria;
Normas aplicáveis; Condições para o auditor; Planejamento anual de
acordo com o Tribunal de Contas dos Municípios (Resolução nº
1.120/05); Planejamento dos trabalhos; Gestão de riscos; Papéis de
trabalho.

AUDITORIA INTERNA E EXTERNA E
CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO 



ASPECTOS EXAMINADOS: Organização e controle dos 
atos de pessoal; Conformidade dos atos de pessoal; 
Despesas com pessoal (índice legal); Capacitação e 
treinamento; Provimento dos cargos públicos; Sistema 
de informação pessoal; Segurança da informação; 
Outros aspectos relevantes.

índice de pessoal pela LRF.

TÉCNICAS DE AUDITORIA: Con�rmação externa 
(circularização); Inspeção física; Exame dos documentos 
originais; Conferência de cálculos; Exame da 
escrituração; Investigação minuciosa; Inquérito; Exame 
dos registros auxiliares; Amostragem; Observação;

EXECUÇÃO DOS TRABALHOS E CONCLUSÃO: 
Realização dos exames; Emissão de diligências; 
Comunicação dosresultados (Relatório e Parecer de 
Auditoria).
ATUAÇÃO DO TCM-BA: Apreciação para registro dos 
atos de pessoal; Resolução nº 167/90 do TCM –
BA; Principais irregularidades identi�cadas pelo TCM – 
BA na gestão de pessoal; Gestão de

CORPO DOCENTE

Informações gerais; Eventos iniciais; Eventos de tabela; 
Eventos não periódicos; Eventos periódicos; Parte 
prática; Cadastro e envio de informações; Relação com 
orgãos de controle (Ministério da Previdência Social, 
Caixa Econômica Federal, Receita Federal e Ministério 
do Trabalho); Punições pelo não envio ou pelo envio 
inadequado de informações.

Foi coordenador de RH e consultor de diversas empresas 
nacionais e internacionais nos mais variados segmentos, 
atuando na área Previdenciária e Trabalhista há mais de 20 
anos.

Professor universitário de graduação e 
pós-graduação, Palestrante do CRC-
BA, Consultor, Contador, Perito, 
A u d i t o r  n o s  P r o c e s s o s  d e 
Administração de Pessoal e RH, 

Especialista em eSocial, Pós-Graduado 
em Perícia Contábil, tendo atuado como 

consultor da FVC Consult. Vem contribuindo com algumas 
das mais renomadas IES da Bahia: UCSAL, UFBA, UNEB, 
UNIME, UNIFACS, UNIJORGE, Visconde de Cairu e mais.

Heleno Rocha

Bacharel  em Ciências Contábeis, 
Especialista em Gestão Empresarial, 
em Gestão Pública, em Gestão,  
Controle e Auditoria de Contas 

Públicas Municipais e em Docência do 
Ensino Superior. Docente em Cursos de 

Graduação e Pós-graduação. Auditora 
Estadual de Controle Externo do TCM-BA.

Leocine Oliveira

Lucas Hayne
Procurador Federal Coordenador-Geral 

d e  M a t é r i a  A d m i n i s t r a t i v a  d a 
Procuradoria Federal Especializada 
junto ao Instituto Nacional do Seguro 

Social, responsável pela coordenação 
e orientação e diretrizes para atuação 

das unidades da PFE/INSS no Brasil. Mestre em 
Direito Público. Especialista em Direito do Estado. 
Especialista em Realidades Econômicas e Meios de 
Combate à Corrupção. Professor de Direito Administrativo 
em  Graduação e Pós-Graduação.

Contrato com Entidades Públicas: Os contratos com 
Prefeituras, Câmaras ou qualquer Entidade Pública 
deverão ser apresentados e assinados pelo Gestor junto 
com o comprovante de pagamento da despesa 

Estudos complementares: Incluindo também material 
de apoio, Ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e  
Modelos de documentos.

ORIENTAÇÕES GERAIS

Promoção: Cada instituição ou pessoa física que inscrever  
04 (quatro) alunos neste curso terá direito a mais 01 (uma) 5ª 
(quinta) inscrição gratuita nesse mesmo curso.

Local: O curso será realizado presencialmente no endereço 
auditório do Condomínio CEO Salvador Shopping – Av. 
Tancredo Neves (Estacionamento gratuito desde que 
solicitado previamente), 2539 – Caminho das Árvores, 
Salvador – BA, CEP: 41.820-021 (O prédio fica ao lado do 
Salvador Shopping).

Período do curso: Será realizado nos dias 12 e 13 de julho 
de 2019 das 08h às 18h. Serão disponibilizados via EAD  
materiais para complementar os estudos do curso, que 
equivalem ao complemento de 04 horas, totalizando assim, 
a carga horária do curso de 20 horas.

Investimento: O valor do curso por participante é de 
R$990,00 (novecentos e noventa reais). Pagando até o dia 
30 de junho de 2019, o valor com desconto será de R$950,00 
(novecentos e cinquenta reais).

E-SOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA



Capacitação em Gestão Pública
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