
CURSO DE AMBIENTAÇÃO 

CONCURSO MAPA/2014 

 

CRONOGRAMA: 

 O curso deverá ser realizado no período de 30 de março até 29 de abril de 2015. Não há um prazo 

determinado para a realização de cada estudo dirigido/tema, podendo o servidor realizar o curso 

conforme o ritmo de estudos que melhor lhe convier. 

 Após a abordagem de cada tema do programa, será apresentado um estudo dirigido. Deverá ser feita 

a leitura crítica do texto-referência, refletindo sobre os pontos indicados, procurando anotar as ideias 

centrais de cada tema para auxiliar a resposta ao respectivo questionário. 

 

OBJETIVOS: 

 Promover a integração e ambientação dos novos servidores públicos; 

 
Sensibilizar os novos servidores públicos quanto à importância da função pública e do exercício ético 

de suas atribuições; 

 
Permitir o nivelamento de conhecimentos básicos de Administração Pública e Direito Administrativo 

necessários ao desempenho das atividades públicas. 

 

TEMAS CARGA HORÁRIA 
 Tema 1 - Organização administrativa 

 Tema 2 - Agentes Públicos 

 Tema 3 - Ética no serviço público 

 Tema 4 - Gestão Estratégica 

 Tema 5 - Redação Oficial 

 Tema 6 - Atuação dos Órgãos de controle 

 Tema 7 - Terceirização no setor público 

 Tema 8 - Documentos no setor público 

 Tema 9 - Planejamento Público 

 Tema 10 - Licitação, Compras, Contratos e Convênios na Administração Pública 

 Tema 11 - Lei Federal Nº 101-2000 

 Tema 12 - Lei Federal Nº 8.027, 12-04-1990, e Decreto Federal Nº 1.171, 22-06-1994 

 Tema 13 - SIASS 

 Tema 14 - Almoxarifado e Patrimônio no setor público 

40h 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 Em caso dúvidas ou dificuldades de acesso ao portal, o servidor poderá entrar em contato através do 

endereço eletrônico atendimento@consulplan.com. 

 

mailto:atendimento@consulplan.com


Prezado (a) servidor (a), 

Conforme previsto no item 9.6 do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 1, DE 21 DE JANEIRO DE 2014: “Após 

a homologação do Concurso Público será ministrado Curso de Ambientação para todos os candidatos 

nomeados. Todas as informações – datas, disciplinas e locais, relativas a este curso serão disponibilizadas 

no endereço www.consulplan.net e no sítio www.agricultura.gov.br, após a homologação do Concurso 

Público.” Deste modo, é necessário que V.Sª realize o referido curso. 

O Curso de Ambientação terá como principais objetivos: 

  Promover a integração e ambientação dos novos servidores públicos; 

 

 Sensibilizar os novos servidores públicos quanto à importância da função pública e do exercício 
ético de suas atribuições; 

 

 Permitir o nivelamento de conhecimentos básicos de Administração Pública e Direito 
Administrativo necessários ao desempenho das atividades públicas. 

 

Para iniciar o Curso de Ambientação, acesse o site http://ead.consulplan.net. O endereço informado dará 

acesso à página inicial onde o usuário deverá solicitar sua identificação clicando na opção “Você ainda não 

se identificou” localizada na parte inferior e também na parte superior direita da tela: 

 

 

Para acesso, digite o usuário (identificado pelo número do CPF) e a senha (por padrão, ma + 5 

primeiros dígitos do CPF - ex.: ma07552). 

http://www.consulplan.net/
http://www.agricultura.gov.br/
http://ead.consulplan.net/


 

O acesso ao sistema permitirá o imediato início do curso; para isso, clique em “CURSO DE AMBIENTAÇÃO 

MAPA (Todos os cargos): 

 

Na página seguinte, terá acesso à programação do curso: 

 

 

 

 

 



O CURSO DE AMBIENTAÇÃO possui a carga horária total de 40h, sendo organizado por temas, os 

quais são distribuídos conforme tabela abaixo: 

TEMAS 
CARGA 

HORÁRIA 
 Tema 1 - Organização administrativa 

 Tema 2 - Agentes Públicos 

 Tema 3 - Ética no serviço público 

 Tema 4 - Gestão Estratégica 

 Tema 5 - Redação Oficial 

 Tema 6 - Atuação dos Órgãos de controle 

 Tema 7 - Terceirização no setor público 

 Tema 8 - Documentos no setor público 

 Tema 9 - Planejamento Público 

 Tema 10 - Licitação, Compras, Contratos e Convênios na Administração Pública 

 Tema 11 - Lei Federal Nº 101-2000 

 Tema 12 - Lei Federal Nº 8.027, 12-04-1990, e Decreto Federal Nº 1.171, 22-06-1994 

 Tema 13 - SIASS 

 Tema 14 - Almoxarifado e Patrimônio no setor público 

40h 

 

Após a abordagem de cada tema do programa, será apresentado um estudo dirigido. Deverá ser feita a leitura 
crítica do texto-referência, refletindo sobre os pontos indicados, procurando anotar as ideias centrais de cada 
tema para auxiliar a resposta ao respectivo questionário. 

 
A página que disponibiliza a Programação também ofertará o acesso ao perfil do servidor: 

 

Nesta página, o servidor poderá preencher seus dados, modificar o perfil, entre outras possibilidades. 

Para retornar ao Curso, clique em “SEGUIR PARA...” e escolha a opção desejada. 



 

Após a leitura do conteúdo correlato ao tema em estudo, deverá responder às questões propostas. Como 

exemplo, ao clicar em “Responder Questões Tema 14” visualizará a página abaixo, onde terá a 

possibilidade de dar início ao questionário ou retornar para o estudo: 

 

Em caso dúvidas ou dificuldades de acesso ao portal, o servidor poderá entrar em contato através 

do endereço eletrônico atendimento@consulplan.com. 

mailto:atendimento@consulplan.com
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