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Prezados(as),

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP), por meio da Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” 
(EFAPE), informa a oferta da Edição 2020 – Turma 2 dos cursos “Ética e Cidadania Fiscal” e “Orçamen-
to Público, Controle Social e Cidadania Fiscal”, oferecidos pela Escola de Governo do Estado de São 
Paulo (EGESP) e pelo Grupo de Educação Fiscal Estadual (GefeSP).

Objetivo dos cursos
Proporcionar aos profissionais uma evolução funcional pela via não acadêmica de acordo com a regu-
lamentação vigente relativa ao quadro de atuação do servidor.

A quem se destina?
A todos os profissionais que atuarem nos três quadros da SEDUC: Quadro do Magistério (QM), Quadro 
de Apoio Escolar (QAE) e Quadro da Secretaria da Educação (QSE). 

Estrutura dos cursos
Ética e Cidadania Fiscal
•	 três módulos;
•	 80 horas de carga horária;
•	 modalidade autoinstrucional (a ser realizado a distância por meio do ambiente AVA – Moodle da Esco-

la de Governo do  Estado de São Paulo (EGESP).

Orçamento Público, Controle Social e Cidadania Fiscal
•	 três módulos;
•	 40 horas de carga horária;
•	 modalidade autoinstrucional (a ser realizado a distância por meio do ambiente AVA – Moodle da Esco-

la de Governo do Estado de São Paulo (EGESP). 

Período de realização dos cursos
Ética e Cidadania Fiscal
•	de 21 de setembro de 2020 a 21 de dezembro de 2020  (nº de vagas: 1200)

Orçamento Público, Controle Social e Cidadania
•	de 21 de setembro de 2020 a 30 de outubro de 2020  (nº de vagas: 800) 

Cursos: “Ética e Cidadania Fiscal” e “Orçamento Público, 
Controle Social e Cidadania Fiscal”  

INSCRIÇÕES PRORROGADAS até 28 setembro de 2020!



Os(As) interessados(os) em participar do curso deverão acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem da 
EGESP e realizar a inscrição pelo link https://egesp.fazenda.sp.gov.br/login/index.php. 

Conteúdo
Ética e Cidadania Fiscal
•	 O Brasil e seus desafios; 
•	 O papel da Educação na transformação da sociedade; 
•	 A estrutura dos poderes e suas atribuições; 
•	 A classificação dos tributos; 
•	 O panorama da sociedade brasileira atual; 
•	 Controle, transparência, lei de acesso à informação e participação social; 
•	 Entendendo o que é Ética e a diferença entre ética e moral de maneira simples, concisa e objetiva, per-

meando a temática proposta e trazendo, além de conceitos, exemplos que poderão ser aplicados no 
cotidiano. 

Orçamento Público, Controle Social e Cidadania
•	 A estrutura dos poderes e suas atribuições; 
•	 O panorama da sociedade brasileira atual; 
•	 O conceito de orçamento e sua importância socioeconômica; 
•	 Os instrumentos para o exercício do controle social de maneira simples, concisa e objetiva, permeando a 

temática proposta e trazendo, além de conceitos, exemplos que poderão ser aplicados no cotidiano.

Critério de certificação 
•	 Obter conceito “Satisfatório”, aproveitamento mínimo de 70% e frequência mínima de 75% nas ativida-

des propostas.

O certificado estará disponível para impressão somente após a publicação da Portaria de Homologação no DOE. 

Em caso de dúvidas sobre como realizar sua inscrição, entre em contato com o suporte técnico por meio 
do link https://egesp.fazenda.sp.gov.br/login/index.php#suporte.

Para outras informações, entre em contato com a gestão de cursos pelo e-mail cursos@fazenda.sp.gov.br ou 
pelos telefones (11) 3243-2957 e (11) 3243-2943.

Atenciosamente,

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