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1. APRESENTAÇÃO 

De forma a modernizar a estrutura de Estado para lidar com a gestão da biodiversidade brasileira, 
logo após a sua criação, em 2007, o ICMBio passou a se estruturar sob os preceitos da gestão 
estratégica, com o objetivo de implantar o modelo de Excelência em Gestão Pública, que foi o 
sistema de gestão de referência para as organizações do setor público brasileiro. Para tanto, foi 
realizada a modelagem institucional, implantando-se a gestão orientada para resultados, com 
estrutura de gestão por processos.  

No modelo de Gestão para Resultados, o direcionamento estratégico constitui o eixo estruturador 
da gestão, ao estabelecer os resultados que norteiam a atuação institucional. Neste sentido, 
atualmente, o ICMBio opera por meio de instrumentos fundamentados na metodologia Balanced 
Scorecard (BSC).  

Como parte da estratégia, visando capilarizar e consolidar os conceitos inerentes ao modelo de 
gestão proposto, optou-se pela formação continuada dos servidores do Instituto por meio da 
realização de Ciclos de Formação em Gestão para Resultados. Durante os anos de 2011 a 2020, 
foram realizadas seis edições da formação, com a participação de 157 cursistas, sendo desses, 140 
servidores do ICMBio. 

A 7ª edição do Ciclo de Formação em Gestão para Resultados – PGR7 foi construída a partir de uma 
reflexão sobre a experiência de execução da gestão estratégica ao longo dos quase 15 anos de 
existência do Instituto e do aprendizado do corpo de instrutores na prática de atividades de 
consultoria interna ao longo dos últimos 10 anos. Levando-se em conta um cenário de mudanças 
constantes, tanto políticas quanto sociais, e sem perder de vista o propósito maior do serviço 
público em oferecer valor social, o PGR7 tem como propósito formar pessoas capazes de promover 
mudanças em um mundo caracterizado pelas transformações constantes e a crescente 
complexidade da gestão ambiental pública, que gerem resultados para a conservação e valor para 
a sociedade. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

É de entendimento comum o alto grau de competência técnica existente nas equipes distribuídas 
pelas unidades organizacionais do ICMBio, resultante da convergência dos processos seletivos 
adotados para o ingresso na carreira com os esforços de capacitação realizados. Entretanto, o 
conhecimento gerencial, que diz respeito ao uso de metodologias e ferramentas de gerenciamento 
para manter e melhorar os resultados das unidades de conservação, vem sendo obtido pelos 
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servidores de forma isolada e em uma profundidade muito aquém das exigências das funções 
(Araújo, 2017). 

A necessidade de capacitação em aspectos gerenciais no âmbito do ICMBio fica ainda evidente 
quando se analisa os resultados do Relatório de Lacunas de Competências Gerenciais 2018, 
realizado pela Educação Corporativa/ICMBio, com o objetivo de receber e organizar as demandas 
de capacitação apontadas pelo corpo de servidores da Instituição. 

Conforme se apresenta nesse relatório, dos 56 temas levantados, 27 temas são abrangidos pelo 
conteúdo programático do PGR7, correspondendo a, aproximadamente, 50% destas necessidades 
indicadas pelos servidores. E quando se verificam as 20 competências gerenciais mais apontadas na 
pesquisa, todas são abrangidas no conteúdo programático do PGR7. 

Assim, uma ação de formação que crie uma rede de facilitadores internos capazes de multiplicar 
estas práticas, formando e implementando a Gestão para Resultados em todo o sistema federal de 
unidades de conservação, é altamente desejável e, provavelmente, de alto impacto positivo na 
efetividade institucional.  

 

3. OBJETIVO 

O objetivo do PGR7 é que os servidores do ICMBio participantes do curso sejam capazes de aplicar 
o modelo de Gestão para Resultados, desenvolvendo seu potencial gerencial e preparando-os, 
também, para atuarem como facilitadores internos na implementação de práticas de gestão 
alinhadas a este modelo. Além disto, o PGR7 pretende formar pessoas capazes de promover 
mudanças em um mundo de transformações constantes e frente à crescente complexidade da 
gestão ambiental pública, gerando resultados para a conservação e valor para a sociedade.  

 

4. PÚBLICO-ALVO 

Servidores ativos do quadro do ICMBio que atuam em função de chefia, responsáveis/pontos focais 
de processos temáticos de gestão ou que atuem em processos de trabalho com potencial de 
influência sobre diversas unidades organizacionais do Instituto (como GRs, Coordenações gerais, 
entre outros). 

 

5. METODOLOGIA 

5.1. Base conceitual 

Para efeito deste curso, adota-se o conceito de Gestão para Resultados trazido pelo livro “Um 
guia de governança para resultados da Administração Pública” (Marini, Falcão; 2010), a saber: 
esse modelo de gestão pode ser caracterizado como a formulação de resultados que satisfaçam 
às expectativas dos legítimos beneficiários da ação governamental de forma realista, 
desafiadora e sustentável. É também o alinhar dos arranjos de implementação para alcançar os 
objetivos supracitados, além de envolver a construção de mecanismos de monitoramento e 
avaliação que promovam o aprendizado, a transparência e a responsabilização.  

Compartilha-se, ainda, o conceito trazido por Alberto Serra (2007), o qual explica que a Gestão 
para Resultados possui as seguintes dimensões: ser um marco conceitual na gestão 
organizacional, seja ela pública ou privada, em que o fator resultado se converta na referência 
chave quando aplicado a todo o processo de gestão; é um marco na assunção de 
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responsabilidade de gestão, por causa da vinculação dos dirigentes ao resultado obtido; é, 
também, um marco referencial capaz de integrar os diversos componentes do processo de 
gestão, pois se propõe interconectá-los para otimização do seu funcionamento; por fim, e, 
especialmente na esfera pública, a Gestão para Resultados se apresenta como uma proposta de 
cultura organizadora, diretora e de gestão, mediante a qual o foco é o alcance de resultados, ou 
seja, das finalidades da organização. 

Em termos normativos, em 1991 foi lançado na esfera pública o Programa de Qualidade e 
Participação na Administração Pública (PQAP), concebido com o objetivo de introduzir práticas 
gerenciais voltadas para a melhoria da qualidade. No entanto, o programa só tomou impulso 
depois de 1995. A partir de 1998 o PQAP transformou-se no Programa de Qualidade no Serviço 
Público e, em 2005, pelo Decreto 5.378, de 23 de fevereiro, passou a chamar-se Programa 
Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (Gespública), ligado ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. O PQAP adaptou o Modelo de Excelência em Gestão 
vigente na iniciativa privada para a realidade das organizações públicas, passando a denominá-
lo Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP). Em 2017 o Decreto de 2005 foi revogado 
por meio do Decreto 9.094, de 17 de julho, no entanto, o modelo de Gestão para Resultados já 
se encontra consolidado em diversas instituições públicas, inclusive no ICMBio, e segue como 
marco referencial de uma gestão de excelência. 

O 7º Ciclo de Formação em Gestão para Resultados é uma capacitação semipresencial e a etapa 
a distância, integra, complementa e permite o aprofundamento da formação presencial. O 
curso, em seu formato semipresencial, segue alinhado à mesma lógica de condução dos cursistas 
pelos fundamentos e Modelo de Excelência em Gestão Pública (MPOG, 2014) dos Ciclos 
anteriores e aborda, também, os fundamentos e modelos de mudança organizacional e de 
inovação. O atual ciclo passa a agregar aulas síncronas às etapas remotas, conferindo maior 
potencial de aprofundamento e reflexões acerca dos conteúdos do curso, bem como melhor 
interação e criação de vínculos entre cursistas e instrutores. 

 

5.2. Estratégias de Ensino 

O 7º Ciclo de Formação em Gestão para Resultados combina as seguintes estratégias 
educacionais: 

• Etapas Presencias: Serão realizadas em 02 momentos presencias nos quais a metodologia 
e a abordagem conceitual utilizadas nas aulas ocorrerão por meio de exposições dialogadas, 
técnicas vivenciais, estudos de caso, leituras comentadas, exposição de vídeos, exercícios 
simulados voltados à aplicação prática dos conceitos e fundamentos ministrados em sala de 
aula e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e Plataforma TEAMS.  

• Etapas EaD  

- Momentos assíncronos: Serão realizadas em 04 módulos virtuais no AVA nos quais serão 
disponibilizados conteúdos voltados ao conhecimento de conceitos e fundamentos 
relacionados à temática do curso, além de exercícios a serem desenvolvidos nas respectivas 
unidades organizacionais dos cursistas. Serão agendados fóruns de discussão de acordo 
com o conteúdo programado e haverá suporte de tutoria conforme planejamento e 
demanda dos participantes. 

- Momentos síncronos: serão realizadas aulas e atividades síncronas em 03 módulos, via 
plataforma TEAMS, de modo articulado aos conteúdos trabalhados nas etapas assíncronas. 
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• Disponibilização de material: Os materiais do curso serão disponibilizados no AVA, 
abrangendo conteúdos teóricos introdutórios ou complementares aos conteúdos 
ministrados em sala de aula. 

• Trabalho Aplicativo Final – TAF: Os cursistas deverão apresentar um trabalho de conclusão 
ao final do curso, o qual poderá ser desenvolvido nas respectivas unidades de exercício, 
utilizando os conceitos ministrados ao longo do curso. O referido trabalho será apresentado 
por meios escrito e oral, sendo submetido a uma banca examinadora no módulo final. Neste 
trabalho, espera-se que os cursistas demonstrem o desenvolvimento de competências em 
aspectos técnicos, ferramentais e naqueles inerentes à atividade consultiva. 

• Grupo de Mentoria: Os cursistas terão, ao longo do curso, mentores que acompanharão, 
desde o início, a elaboração do TAF, além do acompanhamento do desenvolvimento 
individual de cada cursista. Esse acompanhamento poderá ser realizado por meio do AVA, 
Plataforma TEAMS ou por outros meios de comunicação. 

 

5.3. Resultados Esperados 

Espera-se que, com a conclusão do curso, as seguintes habilidades sejam desenvolvidas pelos 
cursistas: 

• Utilizar os critérios e instrumentos da Gestão para Resultados na análise crítica de seu 
ambiente de trabalho, tendo em vista o momento atual e os cenários da administração 
pública; 

• Utilizar os princípios da gestão estratégica para planejar e organizar o trabalho de sua 
unidade organizacional;   

• Compreender a importância das Diretrizes Estratégicas para que as organizações definam de 
forma clara, tanto para o ambiente interno quanto o externo, o que elas são, por que 
existem, o que elas serão e quais condutas pretendem adotar durante este percurso; 

• Selecionar dados e informações coerentes e úteis para elaboração de indicadores que 
realmente monitorem a implementação da estratégia; 

• Definir indicadores por meio de fichas de indicadores; 

• Reconhecer a influência de aspectos culturais e dos valores da instituição na gestão;   

• Selecionar dados e informações coerentes e úteis para elaboração de indicadores que 
realmente monitorem a implementação da estratégia;    

• Definir metas coerentes e atingíveis;   

• Identificar as principais áreas de conhecimento relacionadas à gestão de projetos, sendo 
capaz de avaliar criticamente e aplicar ferramentas e metodologias sobre o tema;   

• Manejar a performance da equipe de trabalho, para resultados, de acordo com perfis 
individuais e situação de liderança;  

• Autoavaliar o nível de escuta pessoal; 

• Demonstrar postura empática;  

• Avaliar o campo de conversação em situação social e de gerenciamento de equipe; 
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• Distinguir em si mesmo emoção, sentimento, necessidade e estratégia, no âmbito da 
comunicação; 

• Comunicar-se assertivamente com membros da equipe de trabalho, visando 
desenvolvimento organizacional e individual;  

• Balancear o estilo de liderança pessoal e situacional ao perfil individual do liderado; 

• Balancear a capacidade de ser assertivo e colaborativo quando atuando em equipes de 
trabalho; 

• Identificar a fraseologia grupal em seu contexto de trabalho e gerenciar equipes no sentido 
de alcançarem o maior nível de performance possível; 

• Implementar os princípios e melhores práticas para montagem de um escritório virtual, de 
comunicação e do trabalho na modalidade remota ou híbrida; 

• Executar projetos de modelagem e melhoria de processos em sua unidade organizacional;  

• Facilitar trabalhos de construção coletiva;  

• Descrever o papel e as habilidades necessárias de um consultor interno PGR;  

• Conduzir equipe de trabalho para mudança, de acordo com contexto cultural da organização 
e perfil das partes envolvidas, em projetos de mudança;  

• Identificar os principais conceitos e etapas da Gestão da Inovação, bem como seu emprego 
no âmbito da gestão de unidades de conservação; 

• Mobilizar ferramentas da gestão da inovação na elaboração e implantação de projetos na 
unidade organizacional; 

• Aplicar o Design Thinking na construção de soluções para a resolução de desafios postos no 
ambiente de trabalho; 

• Reconhecer a importância da colaboração nas equipes de trabalho e desenvolver a 
habilidade de coordenação de grupos; 

• Identificar resistências inerentes à transição em projetos de mudança; planejar comunicação 
a partir dos papéis e necessidades de cada parte interessada na mudança; mapear impactos 
da cultura organizacional em projetos de mudança;  

• Atuar em consultoria de acordo com pressupostos do modelo de consultoria baseada na 
relação de ajuda ao cliente; 

• Identificar papéis funcionais e comportamentos necessários assumidos por integrantes de 
um grupo na atividade de facilitação; e 

• Apresentar com organização e clareza o contexto e resultados de seu trabalho. 

 
6. PROCESSO AVALIATIVO 

A avaliação dos cursistas do PGR7 será realizada com base nos seguintes critérios:  

(i) Navegação/leitura da totalidade do material disponibilizado na plataforma AVA; 

(ii) Frequência de 100% e participação nas atividades propostas em sala de aula, nas etapas 
presenciais; 
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(iii) Realizar as tarefas na plataforma EaD por meio do AVA, além da participação ativa nos 
momentos síncronos realizados na Plataforma Microsoft Teams, demonstrando o 
desenvolvimento das habilidades esperadas no curso. O conjunto destes três primeiros itens 
contemplam 20% da pontuação final do curso; e 

(iv) Apresentação oral e escrita do Trabalho Aplicativo Final – TAF, com base em critérios pré-
estabelecidos, contemplando 80% da pontuação final. 

 
7. CONDIÇÕES PARA CERTIFICAÇÃO 

Receberá o certificado de aprovação o cursista que alcançar, cumulativamente, os seguintes 
critérios:  

• Navegação pelos conteúdos disponibilizados no AVA; 

• Participação nas aulas e atividades propostas em todos os módulos presenciais e etapas 
síncronas, bem como a realização dos exercícios disponíveis nas etapas assíncronas; 

• Atingir nota igual ou superior a 7,5 (sete e meio), no universo de 10 (dez) pontos possíveis 
do curso. 

A impossibilidade da participação em alguma etapa síncrona ou presencial deverá ser formalmente 
justificada, sendo a justificativa avaliada pela Coordenação do Curso.  

O Trabalho Aplicativo Final é considerado fator de aprovação/reprovação e sua pontuação máxima 
será de 8 (oito) pontos os quais serão subdivididos em duas notas: 6 (seis) pontos pelo trabalho 
escrito e 2 (dois) pela apresentação oral. A elaboração do referido trabalho será orientada pelos 
instrutores e tutores do PGR7, que auxiliarão na melhor forma de construção e execução. Os 
critérios para aquisição da nota final do TAF estão descritos na tabela abaixo: 

 

APRESENTAÇÃO ESCRITA DO TAF (06 pontos) 

Conteúdo  
(05 pontos) 

Forma 
 (01 ponto) 

Adequação do 
trabalho 

desenvolvido à base 
conceitual do curso 
(quanto o cursista 

utilizou da base 
conceitual 

apresentada no curso 
para resolução do 

problema?) 
1,5 ponto 

Clareza do objetivo 
(houve clareza na 

descrição do objetivo 
do trabalho e se o 

mesmo é compatível 
com o problema 
identificado? Os 

elementos incluídos 
no Plano de Projeto 
foram considerados 
na delimitação do 

objetivo?) 
1 ponto 

Análise do processo 
de intervenção pelo 

autor (como foi o 
desenvolvimento do 

trabalho junto à 
equipe da unidade 
organizacional? O 

trabalho reflete o real 
processo de 
intervenção 
realizado?) 
1,5 ponto 

Análise dos 
resultados obtidos 
(como o aprendiz 

discutiu os resultados 
e analisou os 

impactos obtidos pela 
realização do 
trabalho? Os 

resultados esperados 
não alcançados foram 

analisados e 
discutidos?) 

1 ponto 

Adequação do 
trabalho escrito 

ao modelo 
disponibilizado 
pelo curso para 

a escrita do 
trabalho. 
1 ponto 

APRESENTAÇÃO ORAL DO TAF 
(02 pontos) 

Construção do 
Raciocínio 
0,5 ponto 

Organização 
(tempo e 
recursos) 
0,5 ponto 

Comunicação (01 ponto) 

Clareza de Expressão 0,2 ponto 
Postura diante de 
questionamento 

0,4 ponto 

Assertividade 
(objetividade na 

resposta) 
0,4 ponto 

Foco no 
ouvinte 

Expressão 
verbal 



 

7 

 

8. INFORMAÇÕES GERAIS 

8.1. Modo de Execução:  Presencial e a distância. 

8.2. Local de execução: ACADEBio, em Iperó/SP, Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA do 
ICMBio e plataforma TEAMS. 

8.3. Carga Horária: 271 horas, sendo 80 horas presenciais e 171 horas a distância (das quais 66 
serão assíncronas, 105 síncronas e 20 para elaboração do TAF. 

8.4. Período de realização: de 04/04 a 25/11/2022 conforme detalhado abaixo: 

Módulo 
Forma de 
execução 

Data Local Carga Horária 

1: Aula inaugural, 
apresentação do curso e dos 

participantes 
Síncrono 04 de abril de 2022 TEAMS 6 horas  

2: Fundamentos da Gestão 
Pública 

Assíncrono 05 a 17 de abril de 2022 AVA  22 horas  

Síncrono 18 de abril de 2022 TEAMS 6 horas 

3:  Gestão estratégica 
Assíncrono 

25 de abril a 08 de maio de 
2022 

AVA  24 horas 

Síncrono 09 a 13 de maio de 2022 TEAMS 24 horas 

4: Gestão de Projetos 
Assíncrono  

30 de maio a 10 de junho 
de 2022  

AVA  20 horas  

Presencial 20 de junho de 2022  ACADEBio 8 horas 

5: Gestão e liderança Presencial 21 a 24 de junho de 2022 ACADEBio 32 horas 

6: Gestão por Processos 
Síncrono 01 a 05 de agosto TEAMS 20 horas  

Assíncrono 01 a 05 de agosto AVA 4 horas 

7: Gestão da Inovação 
Assíncrona  

29 de agosto a 09 de 
setembro 2022 

AVA 20 horas 

Presencial 12 de setembro de 2022 ACADEBio 8 horas 

8: Habilidades Consultivas e 
Gestão da Mudança 

Presencial 13 a 16 de setembro  ACADEBio 32 horas  

9: Elaboração e Apresentação 
de TAF e encerramento do 

Curso 

Assíncrono 
Dedicação de no mínimo 
1h diária entre os meses de 
junho e novembro 2022 

    __________ 20 horas 

Síncrono 
 21 a 25 de novembro de 
2022 

TEAMS 30 horas 

 

8.5. Período de deslocamento: Os deslocamentos deverão ser realizados, preferencialmente, 
um dia antes e um dia após a data prevista para realização dos módulos presenciais. 

8.6. Período de inscrição: 04 a 21 de março de 2022. 

8.7. Data limite para envio da documentação: 22 de março de 2022. 

8.8. Período de seleção: 22 a 25 de março de 2022. 

8.9. Divulgação dos selecionados: 28 de março de 2022. 

8.10. Número de vagas: 25 vagas para servidores do ICMBio distribuídas da seguinte forma: 
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• 05 vagas para Servidores lotados em Gerências Regionais com atribuições relacionadas ao 
apoio aos Núcleos de Gestão Integrada ou que sejam pontos focais para implementação 
de processos temáticos de gestão; 

• 20 vagas a serem preenchidas segundo os critérios de seleção do item 10 deste edital. 

 

9. INSCRIÇÕES 

9.1. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente no formulário de inscrição, até o dia 21 de 
março de 2022. Clique AQUI para acessar o formulário de inscrição. 

9.1.1. O candidato deverá declarar, em campo próprio do formulário de inscrição, que: 

9.1.1.1. Não estará afastado por férias, licença-prêmio ou outros impedimentos 
legais durante o período de execução do curso; 

9.1.1.2. Dispõe dos recursos tecnológicos necessários para participação nas 
atividades do curso - computador, notebook, smartphone, tablet ou 
similares com acesso à internet, câmera, microfone e softwares de edição 
de texto; 

9.1.1.3. Possui habilidade no uso de recursos tecnológicos que serão utilizados no 
curso (uso da internet, computadores, notebook, smartphone, tablet ou 
similares com acesso à internet); e 

9.1.1.4. Tem disponibilidade para dedicar, em média, 1,5 hora/dia ao curso e 
participar dos encontros síncronos e presenciais nas datas e horários 
indicados no item 8.4. 

 

9.2. Para efetivar a inscrição o candidato deverá encaminhar para o SEGEDU-ACADEBio, 
exclusivamente via SEI, até o dia 22/03/2021, os seguintes documentos: 

• Carta de autorização, assinada pela chefia imediata, conforme modelo anexo;  

• Solicitação de viagem da ACADEBio (modelo disponível no SEI), considerando os 
períodos de deslocamento para as etapas presenciais (dias 20/06 a 24/06 e 12/09 a 
16/09/2022, com chegada um dia antes e partida um dia depois ao término de cada aula 
do módulo presencial com desembarque no aeroporto de Campinas); e 

• Carta de intenções do candidato (preenchimento no Formulário de Inscrição) 
especificando sua motivação para a participação na capacitação e possível proposta de 
intervenção a ser realizada por meio do Trabalho Aplicativo Final. 

Obs: sugere-se que o candidato abra no SEI somente um processo de Curso de Capacitação 
em seu nome e que utilize esse mesmo processo para gerar a documentação obrigatória 
deste e de outros cursos do PDP que venha a se inscrever futuramente. Após o recebimento 
da documentação, o SEGEDU restituirá o processo ao servidor. 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VitOwbzFvUOtnECM9sw1YHl5T_ezrcxKqMLP5Ig_9L9UNVdCVTVXTTRVSUVVU1dQMUlVMkVFSzJXMS4u
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10. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

10.1. Critérios Eliminatórios: Será considerado inapto para seleção o candidato que se 
enquadrar em uma ou mais das situações descritas abaixo: 

10.1.1. Não efetuar a inscrição de acordo com os prazos e orientações contidas no 
presente Edital; 

10.1.2. Não enviar a documentação exigida no item 9.2 deste Edital; 

10.1.3. Ter declarado, no campo próprio do formulário de inscrição, que ESTARÁ afastado 
por férias, licença prêmio ou outros impedimentos legais durante o período do 
curso; 

10.1.4. Não ter cumprido o interstício mínimo de sessenta dias após afastamento para 
participação em treinamento regularmente instituído (cursos do ICMBio), Licença 
Capacitação e eventos externos de curta, média e longa duração. (Esta informação 
deverá ser indicada em campo próprio no formulário de inscrição). 

10.1.5. Ter declarado, no campo próprio do formulário de inscrição, que NÃO dispõe dos 
recursos tecnológicos necessários para participação nas atividades síncronas e 
assíncronas do curso; e 

10.1.6. Ter declarado, no campo próprio do formulário de inscrição, que NÃO possui 
habilidade no uso de recursos tecnológicos que serão utilizados no curso (uso da 
internet, computadores, notebook, smartphone, tablet ou similares com acesso à 
internet); 

10.2. Critérios Classificatórios: Serão considerados os critérios de seleção abaixo, em ordem: 

10.2.1.  Servidor em exercício de chefia e que desempenhe função de liderança de equipe 
de servidores e/ou colaboradores; 

10.2.2. Servidor com atribuição de ser responsável por áreas temáticas ou processos de 
trabalho, preferencialmente que exerça liderança de equipe; 

10.2.3. Servidor que demonstre interesse e necessidade no desenvolvimento de seu perfil 
gerencial e/ou em atuar como consultor interno em gestão para resultados (a ser 
informado no próprio formulário de inscrição). 

10.3. Critérios de Desempate: Serão utilizados para o desempate os critérios abaixo, os quais 
serão aplicados nesta ordem, até que não haja mais empate para as vagas 
disponibilizadas: 

10.3.1. Participação em eventos de capacitação: será priorizado o servidor que tenha 
participado de menos eventos de capacitação do Plano de Desenvolvimento de 
Pessoas do ICMBio, no período entre 2020 e 2021. 

10.3.2. Tempo de serviço: será priorizado o servidor com maior tempo de serviço no 
ICMBio (esta informação deverá ser indicada em campo próprio no formulário de 
inscrição). 

10.3.3. Idade: será priorizado o servidor com maior idade (essa informação deverá ser 
indicada em campo próprio no formulário de inscrição). 
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11. SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

• A seleção dos candidatos será feita pela coordenação técnica do curso, considerando os 
critérios indicados no item 10 deste Edital. 

• A lista com os selecionados será divulgada no AVA do ICMBio no dia 28 de março de 2022. 

 

12. INFORMAÇÕES IMPORTANTES (Arts. 31º, 75º, 76º e 92º da Portaria nº 71, de 28/01/20 e Art. 
27º da IN 21/21 do ME). 

• O servidor que estiver afastado por férias, licença-prêmio ou outros impedimentos legais 
não poderá participar de ações de desenvolvimento.  

• O cumprimento de todas as atividades da etapa à distância dentro do prazo informado no 
quadro do item 8.4 deste Edital é obrigatório. O servidor selecionado que não cumprir essa 
etapa, ficará impedido de participar das etapas presenciais. 

• Na impossibilidade de participar da ação de desenvolvimento, o servidor deve formalizar 
justificativa à CGGP, por meio do SEI, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis para 
o início da ação. Caso não haja esta comunicação o servidor ficará sujeito ao ressarcimento 
das despesas efetuadas pelo ICMBio. 

• O servidor ficará impedido de participar de ações de desenvolvimento pelo período 
de 6 meses em caso de desistência injustificada após o início da ação, em caso de reprovação 
ou da não obtenção do aproveitamento mínimo requerido para a ação, conforme Portaria 
nº 71/20. 

• O servidor deverá observar o interstício mínimo de sessenta dias, definido em ato normativo 
de regulamentação da PNDP. 

 

13. CONTATO 

Ponto Focal SEGEDU/ACADEBio 

E-mail: debora.rocha.terceirizada@icmbio.gov.br / Fone: (15) 3266-9342 / VoIP: 9619 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO 

E-mail: fernando.tatagiba@icmbio.gov.br 

 

Inscreva-se! 

mailto:debora.rocha.terceirizada@icmbio.gov.br

