
FICHA TÉCNICA – EDUCAÇÃO CORPORATIVA

( x ) Curso     (   ) Seminário     (   ) Palestra     (   ) Congresso     (   ) Oficina     (   ) Outros 

TÍTULO: Sistemas Corporativos de Compras  - Turma 2

EIXO TEMÁTICO:
(X) Administrativo-Financeiro (   ) Desenvolvimento Sustentável

(   ) Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (   ) Modernização Organizacional

(   ) Planejamento, Orçamento e Finanças (   ) Previdência

(   ) Tecnologia da Informação e Comunicação (   ) Controle Interno

OBJETIVO GERAL: Capacitar os participantes para a realização de aquisições, mediante a utilização dos
sistemas corporativos de compras: fornecedores, catálogo de bens, materiais e serviços, licitaweb e cotação
eletrônica, em observância a legislação pertinente e as regras de processamento dos referidos sistemas.

 

PÚBLICO-ALVO: Servidores/empregados públicos da rede estadual e/ou municipal.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
• A legislação pertinente aos sistemas corporativos de compras: fornecedores, catálogo de bens, ma-

teriais e serviços, licitaweb e cotação eletrônica; 
• Regras de utilização dos sistemas corporativos de compras;
• Os sistemas corporativos de aquisição no Portal de compras do Governo do Estado; 
• Passo a passo dos sistemas Licitaweb e cotação eletrônica.

 

CONSULTOR(A)/INSTRUTOR(A): 
Valdir Augusto da Silva - Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), 
especialista em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), mestre em Planejamento e Políticas Públi-
cas pela UECE e doutorando pela Universidade Nacional de La Matanza (Buenos Aires/AR). Exerceu vários cargos de
assessoria, consultoria e gerência em empresas de grande porte da iniciativa privada. Foi servidor da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) e do Ministério Público do Estado do Ceará (MP/CE). Atualmente é servidor da Secreta-
ria do Planejamento e Gestão, onde ocupa o cargo de Orientador da Célula de Gestão Estratégica de Compras e é o 
gestor do Portal de Compras do Governo do Estado.

PERÍODO: 17 a 20/10/2016 – Turma 2 LOCAL: Lab. A - EGPCE
 

CARGA HORÁRIA:  16h/a HORÁRIO:  8h às 12h VAGAS OFERTADAS: 20

INSCRIÇÕES: Interessados(as) devem buscar o(a) representante do Grupo Técnico de Gestão e Desenvolvimento de
Pessoas (GTDEP) ou a área de Recursos Humanos da instituição na qual está lotado(a).
OUVIDORIA: Faça sua sugestão, elogio ou crítica sobre este curso. Acesse www.sou.cge.gov.br. 

http://www.sou.cge.gov.br/

