
2. Direito - .\ção n" 2

i. - Designação da ação:

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização (SIADAP 1) e Controlo Intemo

ii. - Obietivos

Adquirir a capacidade de construir sistemas de indicadores de medida de desempeúo,

tirando o melhor partido das suas vantagens e procurando controlar os seus inconvenientes,

no contexto da prática do SIADAP

iii. - Destinatários:

Dirigentes, Técnicos Superiores, Coordenadores Técnicos e outras Chefias

Administrativas -Nível V a VI

lY. - Identificacão formadores

Dr. Jorge Caldeira

v. - Identificação do responsável pela coordenação científica e do responsável pela

coordenação pedagógica da ação de formação

O responsável pela coordenação científica da ação de formação é a Dr.u Cristina Pedra

Costa, licenciada em Gestão de empresas e Direito, possui Competência Pedagógica de

Formadora - CAP

O responsável pela coordenação pedagógica da ação de formação é o Eng. Luís Costa,

licenciado em Engenharia Mecânica, Gestão de Empresas e Segurança e Saúde no Trabalho,

possui Competência Pedagógica de Formador - CAP e CAP de Técnico Superior de

Segurança e Higiene no Trabalho.
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vi. - Modalidade e Organização da Formação

Contínua e presencial

vii. - Prosrama detalhado

1. Enquadramento e interligação do QUAR e SCI nas organizações públicas;

2. SCI (Sistema de Controlo Interno) nas organizações:

2.1 Objetivos;

2.2 Limitações do controlo interno;

2.3 Princípios orientadores;

2.4Legislação, regulamentos e norïnas: Tipos de controlo e modelos;

2.5 Aplicação prática a áreas e processos;

3. QUAR (Quadro de Avaliação de Responsabilização):

3.1 Objetivos;

3.2 Monitorizaçáo;

3.3 Indicadores de desempenho;

3.4 Análise dos resultados, reporte e melhoria contínua

Data de realização

No de dias - 4 dias

Datas -03,04,05 e 06 de Dezembro de 2018

ix. - Carga horária e respetivo horário

Carga Horária - 24 Horas

vlÌl.
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Horário - 7 Horas por dia das 9H30 às 12H30 e das 14H00 às 17H00


