CNM
os
dilemas
Qualifica
de nosso
EaD: Ética:
tempo
o Desafio da Atualidade - O que fazer para enfrentar

Local: Plataforma EaD
Data: 28 a 29 de abril
Horário: 14:00 às 17:00
Programação preliminar:
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Objetivo do curso:
A desigualdade social persiste e agrava-se no Brasil e multiplicam-se
denúncias de corrupção, aliadas à sensação de impunidade (embora
casos esporádicos de punição em alguns episódios).
A indignação e a necessidade de reagir começam, no entanto, a
emergir em diferentes níveis. É preciso estimular a busca, por toda a
sociedade, dos padrões éticos que podem consolidar nossa
democracia.
É necessário que os agentes públicos e lideranças políticas, sociais e
comunitárias reflitam sobre ética e participem, com sua própria
reflexão, na solução desses problemas.
A CNM - Confederação Nacional de Municípios e o IPZ - Instituto
Paulo Ziulkoski trazem essa qualificação totalmente online.

Público-alvo:
Prefeitos, procuradores, secretários e servidores municipais de todas
as áreas.

Palestrante:
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Valtuir Pereira Nunes

Economista, formado pela UFRGS - Universidade
Federal do Rio Grandedo Sul. Pós-graduado em Regulação dos
Serviços Públicos, pela mesma Universidade. Ex-Auditor Público
Externo do Tribunal de Contas do Estado do RS, onde atuou como
Assessor Técnico da Diretoria de Controle e Fiscalização, Chefe de
Gabinete do Ministério Público de Contas, Consultor Técnico,
Assessor Especial da Presidência e Diretor-Geral do TCE-RS. A
partir do final de 2019, fundou a Easy-Gov–Consultoria em Gestão
Pública, onde atua como consultor, palestrante e instrutor de cursos
sobre inúmeros temas relativos à Gestão Pública, como Dados
Abertos Governamentais, Transparência e Controle Social, Marco
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, Governança
Pública, Educação Fiscal e Cidadania, Ética e Combate à Corrupção,
Acesso à Informação e Jornalismo de Dados, Governança
Corporativa e Compliance, Inovação na Gestão Pública, Gestão de
Pessoas, Encerramento dos Mandatos e vedações da LRF e Lei
Eleitoral, entre outros temas. Consultor da CNM – Confederação
Nacional dos Municípios, IPZ – Instituto Paulo Ziulkoski e IGAM –
Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos.

Conteúdo Programático:
Introdução;
Diferença entre ética e moral;
Por que a ética é importante?;
Ética Pública x Ética Privada;
Por que a conduta dos agentes (Públicos e Privados) tem que se
pautar pela Ética;
Ética e convivência humana;

Ética e Justiça Social;
Ética e Sistema Econômico;
Ética e Meio Ambiente;
Ética e Educação;
Ética e Cidadania;
Ética e Corrupção;
Ética e Política.
Investimento:
Inscrições GRATUITAS para servidores de Municípios filiados
adimplentes à CNM com o limite de até 3 inscrições, a partir da 4ª
, investimento de R$ 90,00 por servidor. As vagas são limitadas,
inscreva-se e garanta a sua!
O valor de inscrição para participante de Município não filiado à
CNM ou pessoa não vinculada a Município será de R$ 190,00.
Após a inscrição você receberá informações para pagamento da
mesma.

Certificado:
Para emissão do certificado será preciso atingir a carga horária mínima de 75%.
Informações ou dúvidas? Contate-nos:
(51) 3407-4935 | (51) 3279-4823 - cursos@institutopz.com.br
Horário:
O evento será realizado no fuso horário de Brasília/DF.
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Informações: (61) 2101-6655 ou atendimento@cnm.org.br

