VERO FORMAÇÃO DE GESTORES
Programação de Cursos para 2015
MÊS DE MAIO

A programação compreende três tipos de cursos:
Cursos Presenciais Abertos
De iniciativa da Vero, as inscrições estão abertas à participação de
entidades públicas e privadas, consultores, gestores e público em
geral. Consulte a programação a partir da página de nº 2.

Cursos a Distância
Mais de 20 cursos, no momento, na modalidade de educação a
distância em ambiente virtual de aprendizagem da Vero. Os alunos
iniciam os cursos até dois dias após o pagamento de sua inscrição.
Consulte os cursos oferecidos a partir da página de nº 5.

Cursos Presenciais in Company – programação conforme datas
acordadas com a entidade. Consulte as entidades clientes da Vero em
sua página principal, aba Nossos Clientes. Esses cursos não constam
dessa relação.

Informações Complementares - conteúdos dos cursos, inscrição e
local de realização dos cursos presenciais podem ser conferidos na
página principal da VERO www.verogestores.com.br , abas de Cursos
Presenciais e de Cursos a Distância, ou pelos endereços:



Endereço eletrônico: contato@verogestores.com.br
Endereços telefônicos: (21) 2609 5326 ou (21) 99851 9166
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Cursos Presenciais Abertos
MAIO DE 2015
SICONV: Curso Introdutório
SICONV – Elaboração e Envio de Propostas de Convênios ou Contrato
de Repasse
Inscrições Abertas
14 e 15 de maio – Rio de Janeiro
Curso sobre o módulo de inclusão e envio de proposta de convênios ou
contratos de repasse aos órgãos Concedentes, incluindo exercícios
sobre a sua elaboração, conforme as normas prevalecentes no
SICONV. Compreende conteúdos relacionados com (i) o acesso e o uso
das abas do portal de convênios, (ii) consulta aos programas, projetos,
pré-convênios e convênios e outras, (iii) elaboração de propostas de
convênios e contratos de repasse com a União; (iv) modelo de ficha de
preparação de proposta de convênio ou contrato de repasse para sua
inclusão de propostas no sistema; (v) inclusão e envio de planos de
trabalho e propostas ao Concedente. Exercícios sobre elaboração de
propostas
de
convênios
favorecem
o
desenvolvimento
de
conhecimentos e habilidades e uma breve apresentação da Portaria
507/2011 propicia a melhor compreensão dos instrumentos de
cooperação entre os municípios/entidades sem fins lucrativos e os
órgãos da administração pública federal.

As Regras do SICONV e as Decisões do TCU
Inscrições Abertas
15 de maio – São Paulo
A Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011
determinou as normas para celebração, execução, prestação de contas
e finalização de convênios e contratos de repasse celebrados entre a
administração pública federal e a administração pública municipal ou
as entidades privadas sem fins lucrativos.
Comentários sobre as irregularidades mais frequentes constatadas
pelo TCU nos convênios e contratos de repasse da União, considerados
outros diplomas legais e a leitura e análise de suas decisões favorecem
o cumprimento desses instrumentos de acordo com os órgãos da
administração pública federal e o cumprimento de seu objeto.
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O curso dirige-se a prefeitos, secretários municipais, gestores,
dirigentes de entidades sem fins lucrativos e profissionais responsáveis
pela execução, acompanhamento e finalização de Convênios e
Contratos de Repasse celebrados com a União.

SICONV: Curso Avançado
Execução, Movimentações Financeiras e Prestação de Contas
Inscrições Abertas
25 e 26 de maio – Rio de Janeiro
Dirigido a pessoas que operam e fazem a gestão de convênios e
contratos de repasse pelo SICONV e estão interessadas em avançar
em seus conhecimentos e habilidades e para aqueles que foram
indicados recentemente para essas funções, o curso propicia uma
visão integradora dos módulos e funcionalidades do Sistema de
Convênios e Contratos de Repasse da União – SICONV.
Demonstra as alterações significativas trazidas pela funcionalidade de
Ordem Bancária de Transferências Voluntárias – OBTV – na execução e
prestação de contas de convênios e contratos de repasse celebrados
entre os órgãos da administração pública federal e os Municípios e
entidades privadas sem fins lucrativos. Metodologia inovadora e
própria da Vero Formação de Gestores favorece a intervenção direta
dos participantes na análise de processos e procedimentos do Sistema.

SICONV: Curso Avançado
Execução, Movimentações Financeiras e Prestação de Contas
Inscrições Abertas
28 e 29 de maio – São Paulo
Dirigido a pessoas que operam e fazem a gestão de convênios e
contratos de repasse pelo SICONV e estão interessadas em avançar
em seus conhecimentos e habilidades e para aqueles que foram
indicados recentemente para essas funções, o curso propicia uma
visão integradora dos módulos e funcionalidades do Sistema de
Convênios e Contratos de Repasse da União – SICONV.
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Demonstra as alterações significativas trazidas pela funcionalidade de
Ordem Bancária de Transferências Voluntárias – OBTV – na execução e
prestação de contas de convênios e contratos de repasse celebrados
entre os órgãos da administração pública federal e os Municípios e
entidades privadas sem fins lucrativos. Metodologia inovadora e
própria da Vero Formação de Gestores favorece a intervenção direta
dos participantes na análise de processos e procedimentos do Sistema.
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Cursos a Distância
Início do curso imediatamente após o pagamento da inscrição.
Cursos ofertados no momento:
Programas governamentais
Cursos que orientam os gestores, dirigentes e servidores municipais
quanto a procedimentos a serem adotados para o correto cumprimento
de programas governamentais sob responsabilidade da União.






Execução de Convênios e Contratos no SICONV
Elaboração de Projetos no SICONV
Prestação de contas no SICONV
Cadastro e Envio de Propostas e Planos de Trabalho no
SICONV
OBTV na Execução e Prestação de Contas de Convênios

Laboratório Jurídico
Cursos que abordam leis, decretos e diplomas legais da administração
pública, ampliam a compreensão do papel do gestor e aprimoram a
sua capacidade de intervenção.







Regime próprio de previdência social: a responsabilidade do
gestor
Improbidade administrativa
Licitações: procedimentos e questões controversas
Contratos Administrativos: Gestão e Fiscalização
Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar
Normas sobre o SICONV - Portaria 507/2011

Programas de Saúde Pública – SUS
Cursos que apoiam a atuação dos governos municipais na prestação
de serviços de saúde, tanto do ponto de vista de aspectos gerenciais,
quanto de normas e procedimentos a serem observados na
operacionalização de programas.



Ferramentas de Gestão em Saúde – inscrições abertas a
partir de 1º de maio de 2015
Tabwin – Tabulação de Dados de Saúde
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Contabilidade e Finanças
Cursos sobre princípios orientadores de contabilidade e finanças
públicas e de apresentação e análise de ferramentas que favorecem a
qualidade da gestão dos recursos públicos.





Contabilidade Pública para Gestores e Dirigentes
Modelagens de Previsão e Gestão de Impostos Municipais
Matemática Financeira para Gestores Públicos
Gestão da Cobrança de Tributos

Gestão e Organização
Cursos direcionados para o desenvolvimento de habilidades do Gestor
público. Abordam temas de relevância gerencial e apresentam
instrumentos que favorecem o exercício da gestão.






Elaboração e Gestão de Projetos Públicos
Análise de Problema e Tomada de Decisão
Gestão, Inovação
Município brasileiro: sua formação e ação política
Redação Oficial
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