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PROGRAMA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 

 

ÉTICA, CULTURA E MUDANÇA ORGANIZACIONAL  

 

PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA E POLOS INTEGRANTES: 

ITAPEMIRIM, MARATAIZES, PIUMA, ICONHA E ALFREDO CHAVES 

 

Período do curso: 18 a 20 de maio de 2015 

 

Local: Sala de Treinamento da Escola de Governo de Anchieta 

Carga horária: 20 horas 

 

Horários: 18/05 – Início -13h30min às 17h (13 h credenciamento) 

                  19 e 20/05 - 8h30min às 12h e 13h30min às 17h   

Nº de vagas – 20 vagas  

 

Período de inscrição de 11 a 14 de maio ou enquanto durarem as vagas.  

As inscrições serão realizadas na Escola de Governo de Anchieta. 

 

PÚBLICO-ALVO: Servidores Públicos Municipais. 

 

METODOLOGIA: Exposição dialogada, discussão, sistematização e síntese, trabalhos individuais, estudos 

de casos. 

 

COMPETÊNCIA:  

Corresponder às mudanças organizacionais a partir da reflexão sobre a ética e a cultura do ambiente da 

gestão pública.  

 

HABILIDADES 

 Reconhecer a relação entre ética, política e cidadania no contexto da gestão pública. 

 Evidenciar atitudes orientadas pelo código de ética do servidor público. 

 Traduzir a ética, moral, valores públicos no comportamento humano/organizações. 

 Analisar comportamento organizacional.  

 Mobilizar comportamentos inovadores e proativos nos indivíduos e na organização pública. 

 Reconhecer a variáveis típicas de comportamento organizacional. 

 Participar da cultura organizacional e dos processos de manutenção/mudança.  

 

CONTEÚDOS 

Ética, política e cidadania. O desafio ético atual. Código de ética do servidor público. A ética, moral, valores 

e suas implicações no comportamento humano/organizações. Definição de comportamento organizacional. O 

indivíduo e a organização. Estudo e teorias relacionadas a variáveis típicas de comportamento 

organizacional. A cultura organizacional e o processo de manutenção/mudança. Técnicas para realização de 

Instrução Processual, audiência e de formulação de termo de ajuste e conduta. 

 

 

Conforme estabelecido no Decreto Nº 4087, de 27 de março de 2012, pág. 10, item 11.1, o Servidor que se inscrever e 

não se apresentar para realizar o curso terá sua reprovação por faltas.  A reprovação por faltas vedará o direito à 

participação em quaisquer ações do Programa de Capacitação da PMA no período de 06 (seis) meses. No caso de falta, 

a justificativa deverá ser apresentada nos termos previstos no Estatuto do Servidor Municipal de Anchieta. 
 


