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Bem-vindo(a) à newsle er ina
A newsle er ina é um espaço para par lhar informação sobre os projetos e as inicia vas da Direção-Geral da Qualiﬁcação dos Trabalhadores em
Funções Públicas (INA). Convidamo-lo a subscrever as nossas comunicações eletrónicas para receber informação atualizada.
Boa leitura e obrigado por fazer parte desta comunidade.

INFOGRAFIA

O Protocolo APEX, celebrado com nove ins tuições de Ensino Superior e escolas de negócios, permite que os trabalhadores e dirigentes da
Administração Pública tenham acesso, em condições excecionais, a 119 cursos de mestrado, de pós-graduação a formação avançada, entre outros.
Saiba mais.

DESTAQUE

FORMAÇÃO

Lisboa acolhe XXV Congresso Internacional do
CLAD em novembro

INA dinamiza cursos em e-learning no mês de
julho

O XXV Congresso Internacional do Centro La no-Americano de
Administração para o Desenvolvimento (CLAD) realiza-se entre os
dias 24 e 27 de novembro de 2020, em Lisboa, e tem como temachave a "Inovação e Desenvolvimento Sustentável" depois da
Pandemia.

O INA irá realizar formações em e-learning no mês de julho,
entre elas, destacam-se cursos nas áreas da Gestão de
Projetos de Inovação e Contratação Pública, des nadas a
dirigentes e trabalhadores nas carreiras de técnico superior
e carreiras especiais da Administração Pública.

Portugal ocupa a Vice-Presidência do Conselho Dire vo do CLAD,
representado pela Ministra da Modernização do Estado e
Administração Pública, Alexandra Leitão, e a organização do
Congresso será da responsabilidade do INA.

O Curso de Gestão de Projetos de Inovação, com 14 horas,
realiza-se de 6 a 10 de julho e irá abordar temas como a
gestão de projetos em teletrabalho, a metodologia e o
planeamento de projetos, e a sua monitorização e avaliação.

A submissão de propostas temá cas dos painéis realizou-se até
dia 30 de junho, sendo oito áreas temá cas disponíveis nos
painéis, duas sob coordenação de Portugal.

O Curso de Contratação Pública realiza-se entre os dias 20 e
29 de julho, com uma duração de 28 horas. Esta formação
tem como obje vo sistema zar e aprofundar os
conhecimentos sobre o Código dos Contratos Públicos e as
suas atualizações legisla vas .

Saiba mais.

Inscreva-se aqui.

INOVAÇÃO

RECRUTAMENTO

Candidaturas abertas ao Sistema de Incen vos à
Inovação na Gestão Pública (SIIGeP)

Candidaturas abertas para a V edição do
Programa PEPAC-MNE

Estão abertas as candidaturas ao Sistema de Incen vos à
Inovação na Gestão Pública (SIIGeP) des nado a todas as
en dades da Administração Pública, direta e indireta, aos seus
dirigentes e trabalhadores.

A V edição do Programa PEPAC-MNE é promovida pela
Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros
(MNE), em parceria com a Direção-Geral da Qualiﬁcação dos
Trabalhadores em Funções Públicas (INA).

O SIIGeP visa es mular as prá cas inovadoras das en dades da
administração direta e indireta do Estado em três domínios
especíﬁcos:

Este subprograma de estágios proﬁssionais para os Serviços
Periféricos Externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros
des na-se a jovens licenciados ou com grau académico
superior, que não se encontrem a trabalhar na sua área de
formação e nível de qualiﬁcação.

- Valorização dos recursos humanos;
- Melhoria dos ambientes de trabalho;
- Desenvolvimento de modelos de gestão.
Este sistema é cons tuído por três incen vos de apoio à inovação
na Administração Pública:

Há 100 estágios disponíveis para embaixadas, consuladosgerais, missões e representações de Portugal e os
candidatos têm de ter até aos 30 anos, ou até aos 35 anos
se forem portadores de deﬁciência superior a 60%.

- A capacitação para a inovação;
- O apoio ao desenvolvimento de projetos experimentais;
- A atribuição de um prémio a projetos inovadores na gestão.
O processo de candidatura ao desenvolvimento de projetos
experimentais de inovação encontra-se regulamentado no
Despacho n.º6869/2018, de 12 de julho (D.R., 2.ª série, N.º 136,
de 17 de julho de 2018).

Os estágios PEPAC-MNE têm a duração de um ano, são
remunerados e incluem pagamento de seguros, viagens,
assim como uma bolsa de estágio.
A apresentação de candidaturas deve ser realizada na Bolsa
de Emprego Público dedicada ao PEPAC-MNE, até 31 de
julho de 2020.
Saiba mais.

Saiba mais.

CONHECIMENTO

TOME NOTA

Loja online da INA Editora disponibiliza mais de
uma centena de tulos

Cursos Online de RGPD disponíveis até ﬁnal
do ano

A loja online da INA Editora conta já com mais de uma centena de
tulos editados, disponíveis para aquisição.

O acesso à 2.ª edição dos cursos online gratuitos, de curta
duração, referente ao Regulamento Geral sobre a Proteção
de Dados (RGPD), está disponível até ao dia 31 de dezembro
de 2020, devido à elevada procura e ao atual contexto de
pandemia e de teletrabalho.

As edições INA nasceram na década de 80, com a intenção de
publicar textos resultantes das a vidades de formação,
cooperação e inves gação do INA nas áreas da Gestão e
Administração Públicas, da Ciência da Legislação e Legís ca, da
Integração Europeia e das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC).
Em 2010, foi criada a INA Editora que tem vindo a privilegiar a
publicação de trabalhos de inves gação e de apoio à a vidade da
Administração Pública portuguesa.
Consulte, ainda, as publicações digitais disponíveis em acesso
livre.
Saiba mais.

Os dois cursos, "RGPD para Cidadãos Atentos" e "RGPD para
Implementadores na Administração Pública”, são de
frequência gratuita, dispensam inscrição prévia e estão
disponíveis na “Plataforma NAU - Ensino e Formação a
Distância para Grandes Audiências".
Os cursos têm um desenho pedagógico, e uma dinâmica de
aprendizagem, que permitem ao par cipante realizar a
formação de forma autónoma e construir aprendizagens
signiﬁca vas de forma rápida e intera va. Até à data, a 2.ª
edição destas duas formações já ultrapassou as 12 mil
inscrições.
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