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Plano de Capacitação do Amazonas

• Meta Federativa 1.2 – Capacitação em Recursos
Hídricos.

• Projeto DesenvolveRH:

– Gestão por competências:

• Macrotemas:

– Desafios da gestão;

– Capacidades (conhecimentos e habilidades).



• Embasamento nos temas do DesenvolveRH;

• Identificação de cursos de interesse para o
SEGREH;

• Realização de diagnóstico;

• Construção do plano;

• Execução;

• Controle e monitoramento.

Metodologia



Diagnóstico

• Levantamento das necessidades dos diferentes entes do Sistema
Estadual:

• Conhecimento das competências;

• Recursos humanos capacitados para atuar nas áreas de
gestão, regulação, fiscalização e implementação do sistema
estadual de informações de recursos hídricos;

• Planos de Bacias Hidrográficas;

• Enquadramento dos corpos de água;

• Entraves administrativos para a execução financeira.



• Câmara Técnica de Estudos e Projetos do CERH/AM:

– 03 reuniões

• Definidos os cursos, oficinas, visitas técnicas, simpósios, período de
realização, quantidade de vagas e celebração de parcerias.

Diagnóstico



Construção do Plano

• Entregas (competências);
– Papel de  cada membro:

• Gestor, fiscalizador, colegiados,...

• Recursos financeiros e orçamentários:
– Pagamento de cursos, diárias, passagens,...

• Acompanhamento e controle:
– Comissão de trabalho:

• SEMA, IPAAM e CERH/AM



Plano Plurianual de Capacitação

Curso

Modalidade do 
Curso

Composição do 
investimento (passagens, 

diárias, pagamento de 
cursos e eventos)



• Composição do investimento:

– Média de preços das passagens aéreas:

• Reajuste anual

– Quantidade de diárias:

• Valor das diárias (#)

– Valor do curso:

• Pesquisa de mercado

– Período de realização do curso
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Controle e Monitoramento

• Comissão instituída por Portaria;
• Beneficiário deve prestar contas e/ou enviar

certificado do curso ou participação no evento;
• Repassar o conteúdo estudado;
• Elaboração de relatório de avaliação pela Comissão.



Aprovação

• 11ª Reunião Extraordinária do CERH/AM, em
21 de março de 2019;

• Deliberação nº 001/2019/CERH/AM.
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