IV CICLO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PARTICIPATIVA
1. Objetivos do Curso:
- Capacitar gestores públicos visando ampliar e qualificar a participação social na gestão da
sociobiodiversidade.
- Contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos do Instituto: "consolidar a gestão
participativa em todos os níveis do ICMBio" e "envolver a sociedade na conservação da
sociobiodiversidade".
- Contribuir para a gestão participativa em outras esferas do SISNAMA.
2. Competência:
Construir processos que contribuam para o aprimoramento da participação social na gestão
pública da sociobiodiversidade considerando as bases legais, as diretrizes institucionais, o
contexto sociocultural e os princípios da gestão adaptativa, de forma ética, critica e
comprometida.
3. Público alvo: Servidores que já venham se envolvendo em processos participativos e que
tenham alguma experiência no tema, assim como servidores que não possuem muita experiência
na temática, mas que estejam dispostos a aprender a conduzir processos participativos na gestão
ambiental pública.
4. Informações Gerais:
4.1. Modo de Execução: presencial
4.2. Local de Execução: ACADEBio, em Iperó/SP
4.3. Período de Inscrição: 05 a 25 de fevereiro de 2013
4.4. Período de Seleção: 26 de fevereiro a 01 de março de 2013
4.5. Divulgação do Resultado no Portal da CGGP: 04 de março de 2013
4.6. Número de vagas: 35, sendo 30 vagas para servidores do ICMBio e 5 para OEMAS.
As vagas das OEMAS são disponibilizadas em função da Parceria ICMBio/OEMAS e não
serão alvo desse processo seletivo.
4.7. Período de realização: O IV Ciclo se desenvolverá em 5 módulos reunidos em 3
momentos presenciais no ano de 2013, nas datas a seguir (lembramos que a chagada e
saída da ACADEBio acorrem um dia antes do início do curso e um dia depois do término
do curso, respectivamente):
Momento Presencial I - 23 a 30 de abril de 2013
Módulo 1: Participação Social na Gestão Ambiental Pública
Momento Presencial II – 31 de julho a 09 de agosto de 2013
Módulo 2: Gestor Facilitador
Módulo 3: Ferramentas Participativas

Momento Presencial III – 2 a 10 de outubro de 2013
Módulo 4 – Comunicação
Módulo 5 - Planejamento Participativo
Além disso, em 2014, teremos também dois momentos presenciais e um momento de
intercâmbio entre os participantes do Ciclo, cujas datas serão definidas posteriormente.
4.8. Realização do Curso:
DGPAR / CGSAM / DISAT
CGGP / DIPLAN
GIZ / GOPA
5. Inscrições
ATENÇÃO: Esta inscrição é válida para o curso completo. Os participantes selecionados
participarão automaticamente dos módulos I a V.
5.1. As inscrições deverão ser feitas somente pela internet. Clique aqui para acessar o
formulário de inscrição.
5.2. Para efetivação da inscrição, deverão ser encaminhados, exclusivamente em formato
digital, para o e-mail thais.rossi@icmbio.gov.br, os seguintes documentos:
- Currículo
- Carta assinada pelo candidato e seu chefe imediato, autorizando a participação do
servidor no Ciclo e apresentando um breve contexto local da unidade em que
trabalha, com seus principais conflitos enfrentados, suas metas de gestão para os
anos 2013/2014 e como o ciclo pode contribuir para o alcance destas metas.
(Modelo da carta em anexo).
5.3. As inscrições e os documentos solicitados deverão ser encaminhados
impreterivelmente até as 23 horas e 59 minutos do dia 25 de fevereiro de 2013.
5.4. Não serão consideradas as inscrições que estiverem com documentação incompleta
ou enviadas fora do prazo estabelecido.
5.5. As informações inseridas no formulário de inscrição serão utilizadas para o cadastro
de viagem dos selecionados para o Momento Presencial I.
6. Critérios de seleção
A DGPAR/CGSAM/DISAT analisará os currículos, as cartas e as respostas do formulário e fará a
seleção de acordo com as prioridades da coordenação.
7. Divulgação dos resultados
7.1. A lista com o resultado da seleção será divulgada no Portal da CGGP no dia 04 de
março de 2013.

7.2. Caso o número de selecionados seja maior que o número de vagas, será gerada uma
lista de espera. Em caso de desistência, serão convidados a participar do curso os
servidores da lista de espera, seguindo a ordem de classificação.
8. Informação importante
Conforme a Portaria nº 468, de 21/12/2012, que aprova o Plano Anual de Capacitação (PAC)
para 2013, os servidores que participarem de ciclos fechados, como no caso do IV Ciclo de
Gestão Participativa ou de programas de formação de longa duração, não poderão participar de
outros cursos até que estes sejam finalizados.
9. Contato
Toda a documentação solicitada, bem como quaisquer dúvidas ou outras informações, poderão
ser encaminhadas para o e-mail thais.rossi@icmbio.gov.br.
Inscreva-se!

