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PLANO DE CURSO 

 
CURSO DE REGIME EMERGENCIAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS EM TEMPOS DE 

COVID-19- EaD 
 

1. OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
 

Desenvolver competência no processo de contratações públicas no cenário da 

crise sanitária em saúde decorrente do Covid-19. 

 
2. JUSTIFICATIVA 
 

Em resposta à crise sanitária o estado brasileiro institui um conjunto de medidas 

administrativas e jurídicas que exigem novas aptidões por parte dos gestores e servidores 

públicos. Portanto, se faz necessário conhecer o novo regime emergencial de contratações 

públicos para garantir a disponibilidade de bens, insumos e serviço com celeridade e 

segurança para o enfrentamento da pandemia. 

 
3. INFORMAÇÕES GERAIS  
Local de realização: Ambiente da plataforma virtual da EGOV.  
Período de inscrições: de 30/07/2020 a 09/08/2020 no site: escoladegoverno.rs.gov.br  
Data de início: 12/08/2020.  
Data de encerramento: 12/09/2020 
Carga horária: 24 horas/aula.  
Horário das aulas: ambiente online disponível 24 horas por dia aos alunos.  
Vagas ofertadas: 200.  
Requisitos/conhecimentos desejáveis dos participantes: N/A  
Requisitos para aprovação: Para que o aluno seja aprovado é necessária a visualização 
de todo o curso e o alcance de 60% de aproveitamento.  
Docentes e tutores: Mestra em Saúde Coletiva Poala Vettorato/ Auditor do Estado 
Ednaldo Tavares Rufino Filho 
  
 
4. PÚBLICO-ALVO 
Servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul.  
 

5. CONTEÚDOS ABORDADOS 
 

1. Crise sanitária decorrente da pandemia do COVID-19  
2. Regime emergencial de contratações públicas 

2.1 - Lei n° 13.979/2020 
2.2 -  Medida Provisória 961/2020 
2.3 - Emenda Constitucional n° 106/2020  
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6. PROCESSO SELETIVO  
 

Os servidores interessados realizarão inscrição no site da EGOV. Caso o número de 

inscritos seja maior do que de vagas disponíveis, será realizado sorteio público para 

definição dos alunos selecionados. Os alunos serão avisados sobre o resultado da seleção 

por e-mail em 10/08/2020.  

 
7. INFORMAÇÕES DE CONTATO 
 
Em caso de dúvidas, os interessados podem enviar e-mail para: 
redeescoladegoverno@planejamento.rs.gov.br   

 
 
 
 

Porto Alegre, 30 de julho de 2020. 
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