
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 6, DE 11 DE MAIO DE 2020.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS, 

no uso das atribuições previstas no art. 33, incisos I a V, do Regimento Interno Administrativo do 

Ministério Público Federal, aprovado pela  Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, com 

fundamento  na  Portaria  nº  160,  de  18  de  julho  de  2019,  e  tendo  em  vista  o  que  consta  do 

Procedimento de Gestão Administrativa nº 1.18.000.001089/2019-50, resolve:

Art.  1º  Aprovar  o  manual  de  normas  e  procedimentos  do  processo  de  trabalho 

Planejamento das Ações de Capacitação, inserido no Macroprocesso de Apoio – Gestão de Pessoas, 

Tema  –  Desenvolvimento,  disponível  no  endereço: 

http://intranet.mpf.mp.br/intranets/go/servicos/manuais.

Art. 2º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

AILTON BENEDITO DE SOUZA 

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  14  maio  2020,  Caderno 
Administrativo, p. 50.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/183663/PT_PRGO_2019_160.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/203522/DMPF_ADM_20200514.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/203522/DMPF_ADM_20200514.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/26764/PT_SG_MPF_2015_382.pdf
http://intranet.mpf.mp.br/intranets/go/servicos/manuais
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Normativos pertinentes: Portaria PGR/MPU nº 198, de 15 de abril de 2011 (Regulamenta o Programa de 
Treinamento, Desenvolvimento e Educação do Ministério Público da União.) 

Apresentação 
 

No contexto da modernização do Ministério Público Federal, a Procuradoria da 
República em Goiás elegeu como uma de suas prioridades a implementação de uma 
abordagem dinâmica e participativa da gestão dos seus processos de trabalho. 

A iniciativa, implantada por meio da Portaria PR/GO nº 160, de 18 de julho de 2019, 
teve como fundamento a necessidade de se criarem ferramentas gerenciais que favoreçam o 
aperfeiçoamento da gestão do conhecimento e da comunicação interna na execução das 
atividades administrativas, visando proporcionar aos clientes internos e externos serviços de 
excelência. 

Como premissa, buscou também, diante dos desafios impostos pela Emenda 
Constitucional nº 95/2016 no orçamento do Ministério Público Federal, instituir mecanismos 
para a otimização das rotinas de trabalho e o aperfeiçoamento contínuo da gestão, visand o o 
alcance de melhores resultados, com o mínimo de recursos. 

O presente manual, elaborado pelo Escritório de Processos Organizacionais em 
conjunto com a Divisão de Gestão de Pessoas, traz as orientações necessárias para realizar 
o levantamento das necessidades e o planejamento das ações de treinamento, 
desenvolvimento e educação no âmbito do MPF/GO. 

Tem como finalidade, além de oferecer, de forma documentada, informação de 
“como fazer”, compartilhar com os responsáveis e interessados um roteiro para a execução 
padronizada, segura e ágil do processo, garantindo que os requisitos dos clientes e os 
previstos nos normativos pertinentes sejam entendidos e atendidos consistentemente. 

 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/183663/PT_PRGO_2019_160.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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1  Solicita autorização 

Responsável: DIGEP. 

Prazo para a realização da atividade: 1 dia. 

Descrição: No início do mês de agosto, a DIGEP encaminha memorando ao SE, 

solicitando autorização para iniciar o levantamento das necessidades de capacitação. 

O modelo encontra-se disponível no Sistema Único: natureza administrativa → tipo 

memorando → modelo “DIGEP/PRGO-LEVANTAMENTO DE CAPACITAÇÃO-solicita 

autorização". 

2  Autoriza levantamento 

Responsável: Secretário Estadual. 

Prazo para a realização da atividade: 1 dia. 

Descrição: A Secretaria Estadual autoriza o início do levantamento e encaminha à 

DIGEP para providências, por meio de despacho simplificado.  

Modelo: 
1. Autorizo o levantamento de necessidades. 
2. À DIGEP para providências. 
 

3 Autua PGEA 

Responsável: DIGEP. 

Prazo para a realização da atividade: 1 dia. 

Descrição: Autorizado o levantamento, a DIGEP autua a documentação instaurando 

um PGEA, por meio de despacho simplificado. 

Modelo: 
1. Autue-se. 

2.  Solicite-se à ASCOM, por meio do SNP, a divulgação do levantamento das necessidades de treinamento. 
 

 

Atenção de normativo:  

PORTARIA Nº 198, DE 15 DE ABRIL DE 2011. 

Art. 6º Compete à área de gestão de pessoas de cada ramo realizar, periodicamen te, em conjunto com as 
unidades gestoras, o levantamento de necessidades, elaborar o planejamento das ações a serem realizadas a 
cada exercício e promover a avaliação dessas ações 
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Importante:  

A capa do PGEA deverá conter pelo menos as seguintes informações:  

Resumo: PGEA instaurado para acompanhar o levantamento das necessidades de ações de treinamento, 
desenvolvimento e educação no MPF/GO para o ano de XXXX. 

Grupo Temático: Administrativo 

Tema: 930007 - Organização e Planejamento Institucional (GESTÃO POLÍTICA E 
ADMINISTRATIVA/ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO)). 

4 Divulga levantamento 

Responsável: DIGEP. 

Prazo para a realização da atividade: 1 hora. 

Descrição: Após autorização da SE, a DIGEP solicita à ASCOM, por meio do SNP, 

a divulgação para que os gestores interessados encaminhem as necessidades de treinamento 

das suas respectivas áreas. 

Observação: Os modelos da solicitação via SNP, assim como do texto básico da notícia são os constantes 

abaixo: 

MODELO DE ABERTURA DE SNP PARA ASCOM 

TÍTULO: Levantamento de capacitação MPF/GO 

A DIGEP informa que os gestores interessados em realizar treinamento “com ônus” para as suas respectivas 

equipes deverão encaminhar, por meio de requerimento disponível no único até o dia 31 do mês de outubro; 

O modelo encontra -se disponível no Sistema Único: natureza administrativa → tipo memorando → modelo 

“DIGEP/PRGO-LEVANTAMENTO DE CAPACITAÇÃO-solicita treinamento". 

5 Encaminha requerimento 

Responsável: Unidades gestoras. 

Prazo para a realização da atividade: período três meses. 

Descrição: As unidades gestoras interessadas em participar de treinamento com ônus 

deverão encaminhar requerimento de solicitação de treinamento, via Sistema Único, tendo 

até o dia 31 de outubro para encaminhar o requerimento. 

O modelo encontra-se disponível no Sistema Único: natureza administrativa → tipo 

memorando → modelo “DIGEP/PRGO-LEVANTAMENTO DE CAPACITAÇÃO-solicita 

treinamento". 
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6  Encaminha informações 

Responsável: DIGEP. 

Prazo para a realização da atividade: até 5 novembro. 

Descrição: Após receber todas as sugestões de capacitação das unidades gestoras, a DIGEP 

deve encaminhar ao Secretário Estadual a informação consolidada, com intuito de registrar 

no plano de gestão do ano subsequente as ações com e sem impacto orçamentário sob 

responsabilidade da Divisão de Gestão de Pessoas, conforme o normativo vigente 

(PORTARIA PR/GO Nº 243, DE 23 DE OUTUBRO DE 2019). 

O modelo encontra-se disponível no Sistema Único: natureza administrativa → tipo 

memorando → modelo “DIGEP/PRGO-LEVANTAMENTO DE CAPACITAÇÃO-

encaminha sugestões para compor plano de gestão". 

7 Elabora relatório 

Responsável: DIGEP 

Prazo para a realização da atividade: 5 dias. 

Descrição: Após verificado o orçamento disponível, informado em Ofício da Secretária-
Geral, a DIGEP elabora relatório contendo o Planejamento das ações de treinamento, 
desenvolvimento e educação que serão realizados no MPF com os recursos 
disponibilizados e o encaminha ao Secretário Estadual para ciência. 

O modelo encontra-se disponível no Sistema Único: natureza administrativa → tipo 

relatório → modelo “DIGEP/PRGO-LEVANTAMENTO DE CAPACITAÇÃO-prioriza 

treinamento". 

Atenção de normativo:  

PORTARIA Nº 198, DE 15 DE ABRIL DE 2011 

Art. 8º O planejamento das ações de treinamento, desenvolvimento e educação será subsidiado por:  

I – resultados obtidos no Levantamento de Necessidades;  

II – resultados das avaliações de desempenho funcional e/ou de estágio probatório dos servidores;  

III – direcionamento estratégico de cada ramo do MPU; 

IV – estudos e pesquisas realizados pelas unidades de gestão de pessoas; e 

V – solicitação das unidades gestoras. 

8  Encaminha ao Procurador-Chefe 

Responsável: Secretário Estadual. 
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Prazo para a realização da atividade: 5 dias. 

Descrição: O SE dá ciência do Relatório e encaminha ao GABPC com sugestão de 

aprovação. 

Modelo: 
1. Ciente. 
2. Encaminha-se a proposta do Plano Estratégico de Capacitação (PEC) do MPF/GO com sugestão de aprovação 
ao Procurador-Chefe. 
 

 

9 Analisa planejamento 

Responsável: Procurador-Chefe 

Prazo para a realização da atividade: 5 dias 

Descrição: Analisa o planejamento das ações de treinamento, desenvolvimento e 

educação. 

I. Defere 

Responsável: Procurador-Chefe 

Prazo para a realização da atividade: 5 dias 

Descrição: Caso defira, encaminha para a DIGEP para as providências. 

Modelo de despacho: 
1. Ciente. 

2. De acordo. 
3. À DIGEP, para providências pertinentes quanto à execução do Plano Estratégico de Capacitação 20 XX, 

no MPF em Goiás. 

 

II. Indefere 

Responsável: Procurador-Chefe 

Prazo para a realização da atividade: 5 dias 

Descrição: Caso indefira, encaminha para a DIGEP para alteração (atividade 

item 7). 

 
Modelo de despacho: 
1.Ciente. 
2.À DIGEP, para alterações/exclusão pertinentes quanto à execução do Plano Estratégico de Capacitação 

2020, no MPF em Goiás, notadamente nos seguintes cursos:  
a) Nome do curso 
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b) Nome do curso 
c) Etc. 

10  Encaminha planilha à SGP/PGR 

Responsável: DIGEP 

Prazo para a realização da atividade: 1 a 2 horas 

Descrição: Após aprovação do PC, a DIGEP encaminha, para Coordenadoria de 

Capacitação/SGP, ofício contendo planilha – em formato editável - referente aos 

treinamentos que estão programados para o ano. 

O modelo encontra-se disponível no Sistema Único: natureza administrativa → tipo 

ofício → modelo “DIGEP/PRGO-LEVANTAMENTO DE CAPACITAÇÃO-encaminha 

planilha". 

11 Elabora relatório final 

Responsável: DIGEP 

Prazo para a realização da atividade: 1 dia 

Descrição: Após a conclusão das ações de capacitação, deve-se realizar um 

levantamento das ações que foram realizadas perante as planejadas, bem como o quantitativo 

de pessoal capacitado e a relação do orçamento disponibilizado em face do executado, com 

estes dados deve-se elaborar um relatório final das capacitações, encaminhando ao 

Procurador-Chefe cópia e juntando o documento original ao PGEA. 

O modelo encontra-se disponível no Sistema Único: natureza administrativa → tipo 

relatório → modelo “DIGEP/PRGO-LEVANTAMENTO DE CAPACITAÇÃO-relatório 

final". 

12 Arquiva 

Responsável: DIGEP 

Prazo para a realização da atividade: 10 minutos 

Descrição: Concluído a inclusão do relatório final no PGEA procede-se o 

arquivamento no Sistema Único em “PROCEDIMENTO DE GESTÃO 

ADMINISTRATIVA – PGEA – ELETRÔNICOS – (ANO DE REFERÊNCIA)” 

 Fim. 


