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O Programa Nacional de 
Treinamento do Servidor 
Público, iniciado na sema-
na passada pela Secretaria 
de Administração Federal 
(SAF), deverá capacitar e 
qualificar profissionalmen. 
te, nos próximos dois anos, 
cerca de 80 mil dos 1,3 mi-
lhão de funcionários fede-
rais do País, segundo esti-
mativa da ministra titular 
da Pasta, Luiza Erundina. 

Segundo o presidente da 
Fundação Escola Nacional 
de Administração (Enap). 
Og Roberto Doria, os re-
cursos para o programa de-
verão vir, principalmente, 
do Tesouro Nacional e, 
também, ser gerados pela  

entidade. A quantia esti-
mada para repasse do go. 
verno e de US$ 12 milhões 
mensais, correspondentes 
a 1% do total da folha de 
pagamento dos servidores 
federais. O montante deve-
rá ser destinado a um fun-
do sob a responsabilidade 
da Enap. Doria informou 
que a Câmara dos Deputa-
dos já aprovou o repasse, 
mas este ainda não consta 
da previsão orçamentária. 

Na última sexta-feira, 
em São Paulo, Erundina e o 
ministro do Trabalho, Wal-
ter Barelli, assinaram um 
termo de cooperação tecni. 
ca  entre a Enap, órgão da 
SAF responsável pela coor-
denação do programa, e a 
Fundação Jorge Durprat 
Figueiredo de Segurança e 

Medicina do Trabalho 
(Fundacentro). A entidade 
do Ministério do Trabalho 
contribuirá com trabalhos 
em sua área especifica de 
atuação e com suas 13 uni-
dades regionais espalhadas 
Pelo Pais, incluindo o cen-
tro técnico e de treinamen-
to nacional, de São Paulo_ 

O programa também in-
clui o fechamento de convê-
nios com as principais uni-
versidades do País, princi-
palmente para consultoria 
e orientação. Na semana 
passada, foi fechado acor-
do de parceria com a Uni-
versidade de Brasília 
(Unb) e, na última sexta-
feira, com a Pontifícia Uni-
versidade Católica (PUC). 

Erundina afirmou que é 
difícil determinar o tempo 

necessário para que esse 
trabalho começe a apre-
sentar resultados. 


