GESTÃO DE
ORGANIZAÇÕES
E PESSOAS

CONSULTORIA E
CAPACITAÇÃO EM
GESTÃO PÚBLICA
A FUNDATEC
OFERECE
UMA GESTÃO
INOVADORA,
COM FOCO NOS
PROCESSOS, NAS
PESSOAS E NOS
RESULTADOS.
DIFERENCIAIS DA FUNDATEC

• Consultores com sólida formação acadêmica e experiência de mercado.
• Execução do trabalho de forma integrada e sinérgica com o cliente.
• Projetos de consultoria e treinamentos in company personalizados.
• Expertise de mais de 40 anos, comprovada em instituições públicas e privadas.
• Treinamentos dinâmicos e práticos, que capacitaram mais de 80.000 proﬁssionais.
• Possibilidade de contratação através de dispensa de licitação, conforme artigo 24, inciso XII,
da Lei nº 8.666.

Conheça também:
GESTÃO DE
PROCESSOS
E QUALIDADE

GESTÃO
ESTRATÉGICA
E TECNOLÓGICA

GESTÃO
EM SAÚDE

fundatec.org.br

EXPERTISES
Plano de Carreira
Reestruturação Administrativa
Clima e Cultura Organizacional
Suporte à Gestão de Políticas Públicas
Desenvolvimento de Líderes e Equipes

PREFEITURAS
DO BRASIL

GESTÃO DE
ORGANIZAÇÕES
E PESSOAS

A partir de janeiro de 2017, os prefeitos terão grandes desaﬁos na gestão de seu mandato, pois os Municípios,
em sua imensa maioria, se encontram em situação ﬁscal difícil ou crítica, inexistindo equilíbrio entre receitas e
despesas.
A Fundatec desenvolve um trabalho personalizado, que consiste em analisar individualmente a realidade de
cada Município, detectar possíveis problemas e apontar soluções eﬁcientes que garantam a excelência na
governança dos nossos clientes.
Por meio de capacitações, consultorias, assessorias e auditorias, a Fundatec busca minimizar as diﬁculdades da
administração e habilitar os agentes públicos a executarem, de forma efetiva, atividades ligadas à administração
municipal, como: processos de planejamento, organização e gerenciamento de projetos, implantação de instrumentos de controle e foco em resultados, que proporcionam a devida qualidade no desenvolvimento correto de
suas funções.
Temos uma equipe formada por proﬁssionais especializados, que estão em constante aprendizado, aperfeiçoamento e capacitação, com todos os requisitos necessários para dar uma assessoria completa aos Municípios.
A Fundatec presta serviços que visam:
Diagnosticar a gestão.
Apoiar o bom planejamento das leis orçamentárias e dar suporte à gestão de políticas públicas.
Reestruturar a administração e revisar o estatuto
dos servidores e de planos de cargos e carreiras,
podendo implantar a meritocracia e/ou realizar
reforma administrativa.
Revisar a legislação tributária municipal, aperfeiçoar o processo de constituição do crédito tributário, apoiar processo de implantação de protesto e inscrição em cadastros de inadimplentes da
dívida ativa.
Defender em pareceres prévios e inspeções dos
tribunais de contas e implementar ou aprimorar
sistema de controle interno.
Promover cursos presenciais nas diversas áreas
de gestão do setor público, capacitando os
servidores.

Capacitar para a gestão de projetos e convênios
(SICONV).
Promover treinamento e auditoria da contabilidade pública.
Aprimorar os processos de licitação e contratos
administrativos, bem como as compras diretas,
dispensas e inexigibilidades.
Ministrar treinamentos e consultorias aos legislativos municipais.
Implantar legislações atuais, tais como, Ouvidoria,
Lei de Parcerias Voluntárias e Lei de Acesso à
Informação.
Apoiar e acompanhar (equipe técnica) o processo
para seleção do sistema integrado de gestão,
através de licitação (técnica e preço).
Apoiar a implantação da gestão de processos
na área pública (Business Process Management).
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