
 
 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA O BANCO DE PROFESSORES ABRIG 

01/2021 

 

Levando em conta que a capacitação é um dos pilares da atual gestão da ABRIG, a                

Diretoria de Capacitação da ABRIG torna pública a atualização de seu Banco de             

Professores ABRIG que, conforme especificações estabelecidas neste edital, poderão         

ministrar os cursos a serem oferecidos pela entidade a partir de 2021. 

 

DOS REQUISITOS 

Os que possuírem notório conhecimento e experiência poderão manifestar interesse em           

compor o Banco de Professores ABRIG preenchendo o formulário a seguir:           

https://forms.gle/a8wWdcHehCuA9bKH6 . Indique no formulário os cursos       

constantes do tópico seguinte que deseja ministrar e ao final, é necessário que             

anexe o seu currículo profissional atualizado.  

 

REQUISITOS CLASSIFICATÓRIOS PARA ATUAÇÃO DOCENTE NA      

ABRIG:  

Os interessados em ministrar cursos de capacitações inscritos neste edital, poderão atuar            

considerando o cumprimento dos seguintes requisitos classificatórios:  

 

1)Sendo associados, deverão estar em dia com as mensalidades; 

2)A   efetiva execução dos cursos conforme a demanda de mercado;  

3)A formação correlata à temática e conteúdo a serem ministrados no respectivo            

curso/capacitação; 

4)A experiência e atuação profissional no mercado correlata à temática e conteúdo do             

respectivo curso/capacitação; 

5)A disponibilidade de agenda para ministrar o respectivo curso/capacitação nas datas e            

horários demandados pelo mercado (inscritos nos cursos/capacitação).  
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LISTA DE CURSOS PARA LANÇAMENTO EM 2021 

Após análise dos cursos disponíveis no mercado, bem como levando em consideração a             

grade curricular já constante nos cursos de longa duração ofertados pela ABRIG em             

parceria com outras entidades, a diretoria elaborou uma lista preliminar de cursos            

rápidos a serem ofertados pela própria entidade a partir de 2021: 

 

1) Gerenciamento de Crise - Análise de Ameaças, Riscos e Vulnerabilidades; 

2) Gestão de Riscos – Avaliação e mitigação de riscos empresariais;  

3) Análise de Cenários Políticos – Ferramentas e Práticas de Avaliação Política; 

4) Compliance – Implementação de programas de integridade e governança corporativa; 

5) Reformas do Estado Brasileiro - Desafios e oportunidades; 

6) Políticas Públicas – Ciclo, gestão e governança;  

7)RIG e Estratégia Empresarial – Planejamento em relações institucionais e          

governamentais; 

8) Liderança em RIG – Formação de Equipe em RIG; 

9) Comunicação Institucional e Empresarial em RIG; 

10) Advocacy – Comunicação e mobilização civil; 

11) Repartição de Competências do Estado Brasileiro – atuação dos diferentes níveis:            

municipais, estaduais e federal; 

12) Práticas do Processo Legislativo Federal - Câmara e Senado (PEC, Medida            

Provisória, Procedimentos de Plenário, procedimentos de Comissões, legística, entre         

outros); 

13) Inclusão e Carreira dos Jovens em RIG; 

14) RIG no Setor de Saúde; 

15) Política Internacional- Principais conflitos e crises econômicas; 

16) Cultura e o Mercado de RIG; 

17) Contas Públicas- Orçamento e Finanças; 

18) Participação da Mulher no Mercado de RIG; 

19) Sustentabilidade e RIG; 

20) Estratégia e Planejamento em RIG; 

21) Construção de Narrativas e Documentos Essenciais; 

SHN Quadra 01, Bloco A, Ed. Le Quartier, sala 1223, CEP: 70701-000, Brasília-DF 
Contato: (61) 3327-0731 



 
 
22) Gestão de Projetos e análise de dados;  

23) Comunicação e Media Training;  
24) Mapeamento de Stakeholders; 
25) English Communication for Government Relations. 
 
Caso o(a) interessado(a) em participar do edital não encontre temática específica que            
engloba sua formação atual, é possível que no formulário de inscrição apontem o             
interesse, mercado e relevância para a atividade a ser debatida.  
 
DO PRAZO 

 

O prazo para manifestação de interesse em compor o Banco de Professores ABRIG será              

até o fim do ano de 2021. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A lista preliminar de cursos rápidos a serem ofertados em 2021 foi submetida a pesquisa               

dos associados quanto aos assuntos e formatos de preferência, assim, maiores detalhes            

serão definidos posteriormente por esta diretoria em parceria com os professores que            

aderirem ao presente Banco de Professores ABRIG. 

 

              Atenciosamente, 

 
Carolina Venuto 

Presidente 
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