FORMAÇÃO 3NEURON

GESTÃO DE CARREIRA:
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Compreenda numa visão teórica e prática os
conceitos e métodos relacionados à administração
pública.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
"NENHUM VENTO SOPRA A FAVOR DE QUEM
NÃO SABE PARA ONDE IR".
SÊNECA

Sobre o curso
A 3Neuron atua em projetos envolvendo gestão da estratégia, de
processos e inovação para órgãos e entidades da administração
pública. Por este motivo, desenvolveu conhecimento e ajustou seus
métodos para um melhor resultado em iniciativas junto ao governo.
Neste curso, você compreenderá mais sobre a atuação para o governo e
conhecerá tópicos da legislação para um melhor entendimento da
administração pública.

MÓDULO 3: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A compreensão sobre o conjunto de normas, leis e funções existentes
para organizar a administração do Estado em todas suas instancias
tem grande importância tanto no meio público quanto no privado,
independente da área e do segmento. O curso tem o objetivo de prover
aos participantes uma visão geral quanto à administração pública,
seus principais conceitos e compreender sobre as leis que regem os
processos administrativos e de licitações no âmbito da administração
pública.

CONTEÚDO
INTRODUÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Visão geral sobre as Fontes do Direito;
Pirâmide de Kelsen;
Poderes, esferas e impostos;
Orçamento Público;
Compras Públicas;
Modalidades de licitação;
Processo administrativo.

LICITAÇÕES - VISÃO GERAL
Entendimento geral sobre a Lei 8.666/93 –
licitações.

PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS E LEI
12.527/11(LEI DE ACESSO À
INFORMAÇÃO):
Conceitos básicos de processo (autuação,
tramitação, documento, peça, junção,
apensação, anexação);
Visão geral da medida provisória
2.200/2001 que institui a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira;
Lei 9.784/1999 que regula o processo
administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal;
Lei 12.527/11 – Regula o acesso à
informação.

CARGA HORÁRIA
12 HORAS

ACESSE O FORMULÁRIO OU O CHAT DO SITE, ENCAMINHE EMAIL OU
ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE:
CONTATO@3NEURON.COM - (48) 3028-8297 WWW.3NEURON.COM

