CURSO OBRAS PÚBLICAS DE EDIFICAÇÃO E DE
SANEAMENTO - MÓDULO PLANEJAMENTO
Objetivos educacionais:
Espera-se que o final do curso o participante seja capaz aplicar os principais conceitos relacionados
ao planejamento, contratação, execução e fiscalização de obras públicas de edificação e de
saneamento, custeadas com recursos federais, em conformidade com os requisitos da legislação
federal e da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, estando apto a preencher os requisitos
mínimos para fundamentar pleitos de captação desses recursos e a utilizá-los adequadamente na
melhoria da infraestrutura dos municípios.

Público-alvo:
Servidores e gestores da Administração Pública envolvidos com o planejamento, licitação,
contratação e acompanhamento da execução de obras públicas de edificações e de saneamento.

Conteúdo programático:


Planejamento e Recursos orçamentários;



Elaboração de Projetos;



Orçamentação;



Licitação.

Avaliação:
Para ser aprovado, o participante deverá obter nota igual ou superior a 80 pontos somando o
resultado de todas as atividades.
A avaliação do curso consistirá na realização de 5 questionários:
Questionário 1: 20 pontos
Questionário 2: 20 pontos
Questionário 3: 20 pontos
Questionário 4: 20 pontos
Questionário 5: 20 pontos

Modalidade:
Auto instrucional.

Carga horária:
40 horas.

Pré-requisitos:
É desejável que o participante tenha conhecimentos básicos sobre administração pública.

Certificado:
O certificado disponibilizado no ambiente do curso logo após o participante atingir a nota necessária
para aprovação não contém período de realização, uma vez que o curso é ofertado em modelo
aberto.

Por esse motivo, ATENÇÃO à seguinte orientação:
Para fins de licença capacitação, promoção funcional ou crédito acadêmico, verifique, antes de se
matricular, se o modelo de certificado apresentado a seguir, sem data de início e fim do curso,
atende as normas da sua instituição. O Instituto Serzedello Corrêa (ISC) não emitirá outro
documento.

Modelo do certificado que será fornecido

Em caso de dúvidas e sugestões relacionadas a esta ação educacional, envie mensagem
para o e-mail: support@tcu.gov.br.

