Câmara Municipal de Cuiabá
Secretaria de Ações Institucionais
Escola do Legislativo

Cursos EAD – Orientações
Prezado(a) Servidor(a),
Considerando o artigo 4º da Portaria nº 077/2021 que recomenda a realização de
cursos com conteúdo de interesse da Administração Pública para fins de cumprimento total
ou parcial da carga horária de trabalho, a Escola do Legislativo disponibiliza no site da
Câmara Municipal de Cuiabá três portais de instituições públicas que oferecem cursos a
distância.
Para que possa realizar com segurança os cursos e as avaliações e cumprir o exigido
na portaria 077/2021, pedimos sejam observadas essas orientações:
1. Todos cursos disponibilizados são realizados a distância (on-line), gratuitos e com
emissão de Certificado de Conclusão e Aprovação. Afasta-se portanto a possibilidade
de cursos presencias, pagos e sem certificação;
2. O objetivo da realização dos cursos é, além do cumprimento total ou parcial da carga
horária mensal de trabalho, a capacitação continuada do servidor. Não há neste caso
o propósito de realização de cursos para o cumprimento de exigência de evolução
funcional;
3. A carga horária mensal de cursos será determinada pela chefia imediata;
4. A carga horária de cursos que extrapolarem o requisitado pela chefia imediata não
será aproveitada para outro mês, portanto, atente-se à carga horária mensal
requisitada pela chefia imediata e à totalização das horas dos cursos;
5. O servidor deverá entregar, após a conclusão do(s) curso(s), o(s) Certificado(s) para a
chefia imediata e esta protocolará, via Protocolo Digital, para a Escola do Legislativo;
6. No documento protocolado deverá constar o nome do servidor, a sua lotação e a
carga horária requisitada pela chefia imediata;
7. Recomendamos que o aluno faça o download do conteúdo para que não seja
prejudicado com queda de sinal de internet ou falha no dispositivo;
8. O Portal Saberes do Senado Federal exige que o aluno esteja matriculado por pelo
menos 21 (vinte e um) dias para a emissão do Certificado, por isso atente-se para o
prazo de aprovação e entrega do certificado;
9. Em cada portal há um arquivo com os cursos recomendados pela Câmara Municipal
de Cuiabá;
10. Dúvidas, sugestões e pedidos de informações podem ser remetidas para o e-mail
escola@camaracuiaba.mt.gov.br e whatsapp (65) 99284-3154.

