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PLANO DE CAPACITAÇÃO ANUAL 

EXERCÍCIO DE 2021 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O plano de capacitação da Prudenprev estabelece diretrizes para as ações 

de capacitação indicando os assuntos, prioridades e programas a serem utilizados para o 

desenvolvimento profissional dos servidores, conselheiros e membros do comitê de 

investimento do instituto a fim de aprimorar os recursos humanos desta autarquia 

previdenciária. 

 

 

2.  OBJETIVOS GERAIS 

 

O objetivo é potencializar a capacidade e desempenho dos gestores, 

servidores, conselheiros e membros do comitê de investimento promovendo o alcance 

dos objetivos institucionais com maior eficiência técnica e administrativa. Assim como, 

disseminar a educação previdenciária entre os servidores públicos do município de 

Presidente Prudente.  

 

 

3. PÚBLICO-ALVO 

 

Servidores públicos do Município de Presidente Prudente e suas 

autarquias e fundações (comissionados e efetivos), servidores da Câmara Municipal de 

Presidente Prudente e membros dos órgãos colegiados. 
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4. META, INDICADOR E RESULTADO ESPERADO 

 

4.1 Meta 

 

Este plano de capacitação tem por meta promover a capacitação, de pelo 

menos um curso ou congresso por ano, 100% dos servidores, conselheiros e membros 

do comitê de investimento da Prudenprev, e pelo menos um servidor representante por 

secretaria da prefeitura de Presidente Prudente e da Câmara Municipal. 

 

4.2 Indicador 

 

A fim de avaliar o andamento deste plano de capacitação o principal 

indicador a ser utilizado será o percentual de servidores, conselheiros e membros de 

comitê consultivos que passaram por capacitação neste período bianual. 

 

 

5. METODOLOGIA E AÇÕES  

 

5.1 . Metodologia 

 

Os servidores e gestores serão capacitados mediante cursos e seminários 

in loco e online, a serem ministrados pelas instituições parceiras e empresas contratadas 

específicas para esta finalidade, ou pela consultoria de investimentos contratada pelo 

instituto, além de participar em congressos externos promovidos pelas Associações 

Previdenciárias.  

 

 



 
 

 

Avenida Washington Luiz, nº 1345, Centro - Presidente Prudente – SP 
CEP 19015-150 – Fone (18) 3222-7880 prudenprev@prudenprev.com.br Página 4 de 5 

5.2 Ações de capacitação previstas para 2021 

 

Quando Setor 
Tema 

Demandado 

Forma de 

Realização 
Público Alvo 

Janeiro 

2021 

RH e Benefícios 

Previdenciários 

e-Social –

Passo a 

Passo- Novo 

Layout 2021 

Online, via 

reunião na 

plataforma 

Zoom. 

Servidores que 

atuam na área de 

recursos humanos 

e benefícios 

previdenciários. 

Fevereiro 

2021 

Regime Próprio 

de Previdência 

Treinamento 

de Brigada de 

Incêndio 

Treinamento 

interno via 

contratação de 

empresa com 

finalidade de 

realizar curso in 

loco 

Alguns servidores 

do quadro 

funcional da 

Prudenprev.   

Abril 

2021  

Conselhos, 

Comitê de 

Investimento e 

RPPS. 

Treinamento 

para 

Certificação 

CGRPPS e 

CPA 10 

Treinamento 

interno via 

contratação de 

empresa com 

finalidade de 

realizar curso in 

loco ou online.  

Conselheiros, 

membros do 

comitê de 

investimento e 

alguns servidores 

do quadro 

funcional da 

Prudenprev.   

Junho 

2021 

Regime Próprio 

de Previdência 

Equilíbrio 

Financeiro e 

Atuarial 

Treinamento 

interno via 

contratação de 

empresa com 

finalidade de 

realizar curso in 

loco ou online. 

Servidores que 

atuam na área de 

recursos humanos, 

benefícios 

previdenciários, 

contabilidade. 

Agosto 

2021 

Conselhos, 

Comitê de 

Investimento e 

RPPS. 

Treinamento 

para 

Certificação 

CPA-20 

Treinamento 

interno via 

contratação de 

empresa com 

finalidade de 

realizar curso in 

loco ou online. 

Conselheiros, 

membros do 

comitê de 

investimento e 

alguns servidores 

do quadro 

funcional da 

Prudenprev.   

Outubro 

2021 

RPPS e 

Prefeitura de 

Presidente 

Prudente  

3º Seminário 

Previdenciári

o  

(Educação 

Previdenciári

a através de 

Treinamento 

interno via 

contratação de 

empresa com 

finalidade de 

realizar 

Servidores 

públicos 

municipais de 

Presidente 

Prudente (limitado 

a um ou dois 
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temáticas e 

informações 

ligadas ao 

RPPS). 

curso/palestras 

in loco ou 

online. 

representantes por 

Secretaria 

Municipal) 

Dezembro 

2021 

Conselhos, 

Comitê de 

Investimento e 

RPPS. 

3º Encontro 

Previdenciári

o (Educação 

previdenciári

a, atualização 

de Leis, 

Decretos, 

normas e 

alterações 

ligadas ao 

RPPS) 

Treinamento 

interno via 

contratação de 

empresa com 

finalidade de 

realizar 

curso/palestras 

in loco. 

Conselheiros, 

membros do 

comitê de 

investimento e 

todo o quadro 

funcional da 

Prudenprev.   

Quando 

houver 

mudanças 

legislativas 

Benefícios, 

Jurídico e 

Conselhos. 

Atualização 

da legislação 

previdenciári

a 

Treinamento 

interno via 

contratação de 

empresa com 

finalidade de 

realizar 

curso/palestras 

in loco ou 

online. 

Conselheiros, 

assessores 

jurídicos, 

servidores de 

benefícios e 

diretores. 

 

Presidente Prudente, 25 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

Edneia Aparecida Vangelita Beloni 

Gerente de Previdência 

Respondendo Cumulativa e Interinamente pela Superintendência 

 

 

 

Selma Elias Benício Calé 

Gerente Administrativa e Financeira 

 

 


