
Programa Nacional de Capacitação do SUAS CapacitaSUAS 

Co-financiamento 2012 

 

 Programa Nacional de Capacitação dos Trabalhadores do SUAS realizado através  
de  repasse de recursos para os Estados contratarem Instituições de Ensino Superior - 
IES, credenciadas na Rede Nacional de Capacitação e Educação Permanente do SUAS. 

 Instituído pela Resolução CNAS n.º 08/2012 e pela Portaria Ministerial n.º 142/2012 
(MDS); 

 Critérios de repasse de recursos e metas por Estado pactuados na CIT n.º 01/2012. 

 No estado do Paraná foi firmado Termo de Cooperação Técnico-Financeira 
nº018/2013, com 05 (cinco) universidades estaduais. 

 
CURSOS: 
 
I - Introdução ao Provimento dos Serviços e Benefícios Socioassistenciais do SUAS e à 
Implementação de Ações do Plano Brasil Sem Miséria 
 
II - Atualização em Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS 
 
 
Objetivo dos Cursos: 
 

 – Realizar nivelamento do público elegível quanto aos conhecimentos, Curso I
habilidades e atitudes necessários ao provimento dos serviços e benefícios 
socioassistenciais e à implementação das ações do Plano Brasil Sem Miséria. 

Carga horária:  40 horas 

Público alvo: profissionais de nível superior e que atuam na provisão dos serviços 
socioassistenciais no âmbito dos CRAS, CREAS, Centros POP's, Serviços de 
Acolhimento Institucional e Serviços Volantes, conforme resolução nº 17/12 CIB/PR e 
deliberação nº 74/12 CEAS; 

 

 – Fornecer aos trabalhadores que atuam diretamente nas atividades de Curso II
gestão dos Fundos de Assistência Social, subsídios conceituais e táticos-operativos 
atualizados quanto aos processos e procedimentos relacionados ao sistema de 
planejamento orçamentário brasileiro e à gestão financeira e orçamentária do SUAS. 

Carga horária:  40 horas 

Público alvo: técnicos que atuam diretamente nas atividades de Gestão dos 
Fundos de Assistência Social. 

 

 2.030 sendo 1.332 vagas pra o curso de introdução (Curso I) e 698 Número de Vagas:
vagas para o curso de atualização (Curso II), sendo que até 5% dessas vagas são 
destinadas para técnicos do Estado. Estas vagas estão sendo executadas em 2014 com 
término em 2015, atingindo os trabalhadores da assistência social dos 399 municípios 
pertencentes ao estado. 

 


