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Prezados(as),

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP), por meio da Escola de Formação e Aperfeiço-
amento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE),informa 
a oferta de dois cursos oferecidos pela Escola de Governo do Estado de São Paulo (Egesp); são eles: “Ética e 
Cidadania Fiscal” e “Orçamento Público, Controle Social e Cidadania Fiscal”.
Os cursos gratuitos têm como objetivos conscientizar e informar todos os cidadãos sobre a importância da 
Educação Fiscal como prática de cidadania.

Poderão participar dos cursos todos os profissionais que atuam nos três quadros da SEDUC-SP: QM, QAE 
e QSE, e pessoas interessadas em obter conhecimentos sobre tributação, responsabilidade do Estado, 
gastos públicos e implementação de políticas públicas.

Ética e Cidadania Fiscal
Para o curso“Ética e Cidadania Fiscal”serão ofertadas 1.200 vagas. Ele contará com quatro módulos, totalizan-
do 80 horas de carga horária na modalidade autoinstrucional, e será realizado a distância por meio do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem da Egesp durante o período de 6 de abril a 19 de julho de 2020.
Entre os temas abordados no conteúdo estarão: Convite à Cidadania Fiscal; Ética, Democracia e Cidadania; 
Como o Estado obtém recursos para a sua manutenção?; Orçamento Público, Controle, Transparência e Parti-
cipação Social. Para melhorar a compreensão, todas as etapas serão acompanhadas de exercícios de fixação 
e vídeos para a revisão dos conteúdos estudados.

Orçamento Público, Controle Social e Cidadania Fiscal
Para o curso “Orçamento Público, Controle Social e Cidadania Fiscal” serão ofertadas 800 vagas. Ele con-
tará com quatro módulos, totalizando 40 horas de carga horária na modalidade autoinstrucional, e será 
realizado a distância por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Egesp durante o período de 6 de abril 
a 14 de junho de 2020.

Inscrições
As inscrições para os dois cursos estão abertas e devem ser realizadas até o dia 22 de abril de 2020. 
Os interessados em participar deverão acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem da Egesp, 
https://egesp.fazenda.sp.gov.br/login/index.php, e realizar a inscrição em um, ou nos dois cursos.

Importante saber!
•	 Os critérios de certificação de cada curso são: obter conceito “Satisfatório”, aproveitamento míni-

mo de 70% e frequência mínima de 75% nas atividades propostas;
•	 Ambos oscursoscontarão para a evolução funcional pela via não acadêmica, de acordo com a regu-

lamentação vigente relativa ao quadro de atuação do servidor;
•	 O certificado estará disponível para impressão somente após a publicação da Portaria de Homolo-

gação no DOE.

Contamos com a participação de todos.

Atenciosamente,

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo 
“Paulo Renato Costa Souza”


