
FESC ENTREGA OS CERTIFICADOS PARA OS SERVIDORES QUE CONCLUÍRAM CURSOS PELA ENAP

 A Fundação Educacional São Carlos (FESC), por meio da Escola Municipal de Governo
(EMG) fez a entrega nesta terça-feira (15) dos certificados para 135 servidores públicos, sendo
60 servidores de órgãos federais e 75 municipais que concluíram um dos 7 cursos oferecidos
no último semestre pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) em São Carlos.

São Carlos foi o primeiro município a estabelecer uma parceria com a ENAP. Em 2006 a FESC
assinou um termo jurídico para poder oferecer cursos ministrados por professores já treinados
pela ENAP. Em todos esses cursos 50% das vagas são preenchidas por servidores públicos
federais e 50% pelos nossos servidores municipais.

A missão da ENAP é desenvolver competências de servidores públicos para aumentar a
capacidade de governo na gestão de políticas públicas, sendo público prioritário os dirigentes e
potenciais dirigentes do governo federal.

Durante o último semestre foram oferecidos os cursos de Planejamento Estratégico,
Elaboração de Projetos, Elaboração e Gerenciamento de Projetos, Liderança e Gerenciamento,
Melhoria da Gerência Pública, Gerenciamento de Projetos e Gestão de Pessoas: Fundamentos
e Tendências.

Para o professor Mauro Cortez da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), instituição
parceira da FESC, somente por meio dessa integração é possível oferecer capacitação a baixo
custo e de qualidade para os funcionários da universidade. “Se tivéssemos que encaminhar os
funcionários para Brasília seria bem mais difícil”.

Segundo a diretora presidente da FESC, Elisete Pedrazzani, a intenção é intensificar a
programação de capacitações. “Desde que iniciamos a parceria com a ENAP, em 2006, já
oferecemos 30 cursos e capacitamos 550 servidores entre federais e municipais. Já
participaram dos cursos, além de servidores da Prefeitura e da UFSCar, funcionários do INSS,
da Embrapa, Ministério Público Federal e Ministério do Trabalho”.

No próximo ano a Prefeitura também deve aderir à chamada capacitação especial de Gestão
Municipal que será oferecida pela ENAP para a formação de instrutores.
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