
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES 

Secretaria Executiva  

 

DICIONÁRIO DE DADOS DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS  

REALIZADAS PELO MCTI 

 

CONJUNTO DE DADOS: Ação de Desenvolvimento de Pessoas - MCTIC  

FONTE DE DADOS: Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas  

PERIDIOCIDADE DA ATUALIZAÇÃO: Mensal 

VARIÁVEIS: Ação de desenvolvimento, nome do servidor, número do CPF, data de início, data 

de término, no país/exterior, razão social do servidor, valor total de cada tipo de despesa, valor 

da remuneração percebida pelo servidor, valor gasto com diárias e passagens, valor 

mensalidade, valor inscrição, ano de realização. 

 

CAMPO DESCRIÇÃO 

Ação de 
Desenvolvimento 

É qualquer treinamento regularmente instituído promovido ou apoiado 
pelo órgão ou pela entidade. 

Ano de Realização Ano que foi realizada a ação de desenvolvimento. 

Afastamento strictu 
sensu  

Afastamento concedido ao servidor, no interesse da Administração com 
a respectiva remuneração, para participação em programa de pós-
graduação em instituição de ensino superior no país ou exterior, desde 
que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício 
do cargo ou mediante compensação de horário. 

Capacitação 

Processo permanente e deliberado de aprendizagem, que utiliza ações 
de aperfeiçoamento e qualificação, com o propósito de contribuir para 
o desenvolvimento das competências institucionais por meio do 
desenvolvimento de competências individuais. 

Licença para 
Capacitação  

Licença remunerada de até 03 (três) meses concedida ao servidor, após 
cada cinco anos de efetivo exercício, para participar de ação de 
capacitação no interesse da instituição. 

Data de Início  Data de início da ação de desenvolvimento. 

Data de Término Data de término da ação de desenvolvimento 

Nome do Servidor 
Campo aonde consta o nome completo do participante da ação de 
desenvolvimento.  

Número do CPF 
Campo aonde consta o número do CPF do participante da ação de 
desenvolvimento.  

No País/Exterior 
Campo aonde consta se a ação de desenvolvimento foi realizada no País 
ou no Exterior.  

Razão Social do 
Servidor 

Nome da empresa no qual prestou serviços para o MCTI. 

Valor Total de Cada 
Tipo de Despesa 

Campo que consta o valor total gasto em cada ação de 
desenvolvimento.  

Valor da Remuneração 
percebida pelo 
servidor 

Campo que consta o valor da remuneração percebida pelo servidor 
durante seu afastamento para realização da ação de desenvolvimento.  

Valor gasto com 
diárias e passagens 

Campo que consta o valor gasto com diárias e passagens, se for o caso.  

Valor Mensalidade Campo que consta o valor gasto com mensalidades, se for o caso. 

Valor Inscrição Campo que consta o valor gasto com inscrições, se for o caso. 

 



 

 


