FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
50 anos de excelência no apoio aos Municípios

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2019

APRESENTAÇÃO

breve

Instituição de pesquisa e ensino vinculada à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de
Minas Gerais.
Referência nacional em seu campo de atuação.
Criada em 1969 – trajetória de

50 anos!
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LIMITES MUNICIPAIS

certificação

A FJP é a instituição estadual responsável pela
emissão de Certidões de Pertencimento
Municipal, pela Criação de Distritos, pela
Demarcação de Limites Municipais e pela
elaboração do Mapa Municipal de Minas Gerais.
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POLÍTICAS PÚBLICAS
Pesquisas e avaliação

Políticas Públicas baseadas em evidências
A FJP realiza a avaliação de políticas públicas de
desenvolvimento local e regional com a finalidade de
verificar seus efeitos e resultados, tendo em vista a
promoção do desenvolvimento em seus diversos
aspectos.
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PLANOS DIRETORES
e de Desenvolvimento

A FJP também cria planos diretores, instrumentos
básicos para o desenvolvimento municipal que
propõem mecanismos de gestão participativa.
Com o objetivo de definir metas e estratégias para o
desenvolvimento sustentável de municípios ou regiões
em longo prazo, os planos de desenvolvimento abrangem as
dimensões econômica, social, ambiental e institucional,
e identificam indicadores para o monitoramento e a
avaliação de ações e seus resultados.
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EDUCAÇÃO

continuada
Portfólio com

+ de 100

cursos

Presenciais em Belo Horizonte

Presenciais in company
EaD via plataforma Moodle,
baseados em videoaulas e em
e-books
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GRADUAÇÃO

+ carreira

Promover a profissionalização da gestão pública.
Fomentar uma rede de gestores altamente
qualificados e conectados em prol da melhoria da
gestão pública.
Modelo inovador de concurso público: ENEM +
graduação.
Melhor curso de Administração Pública do País.
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IMERSÃO

Prinagem

Consultoria
Júnior

Assessoria

Suporte técnico
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RESIDÊNCIA

em Gestão Pública

Objetivo é construir um programa em parceria com
os Municípios da Bacia do Rio Doce, Estados e Bancos de
Desenvolvimento com apoio da Fundação Renova

RESIDÊNCIA

6

em Gestão Pública

Um Programa de Residência de ponta para apoiar os municípios da
bacia do Rio Doce e desenvolver gestores públicos
Programa de Residência em Gestão Pública do Rio Doce
1

2

Atuação prática em
municípios e órgãos dos
Estados

4

3

Apoio em temas
prioritários das regiões
e dos municípios

5

Metodologia moderna
para atrair e selecionar
melhores candidatos

7

Formação robusta em
gestão pública e em
competências de gestão

6

Programa de
acompanhamento
próximo dos residentes

Avaliação do programa
observando os resultados
gerados pelos residentes e
com foco em melhoria
contínua
Fortalecimento da gestão
local e na sistematização
de melhores práticas

Processo de melhoria contínua do programa
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RESIDÊNCIA

em Gestão Pública

Residentes atuarão diretamente nos municípios, serão selecionados por um
processo estruturado e passarão por um programa de formação em gestão pública
FJP e Vetor Brasil
responsáveis por
implementar o Programa
de Residência do Rio
Doce com seleção,
formação e engajamento
dos residentes

Comitê Gestor

R

R

Comitê Gestor

R

R

Residentes nos
comitês e bancos
de
desenvolvimento
para apoiar a
criação e execução
de projetos com os
municípios

Residentes apoiando diretamente municípios em
temas prioritários
Território 1 Exemplo
Município
A

Município
B

R

R

P31 - Coleta e
Tratamento de
Esgoto

P18 Desenvolvimento e
Diversificação
Econômica

Ao longo do período, passarão por uma formação robusta da Fundação João
Pinheiro e receberão uma bolsa de R$3.500,00.

! Residentes
atuarão por 18
meses nos
município

Apoio às
prioridades
estratégicas do
município
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RESIDÊNCIA

em Gestão Pública

Além do apoio direto dos residentes, programa também trará
desenvolvimento e capacitação para os municípios e os gestores locais
Fortalecimento da gestão local e sistematização de conhecimento
Capacitação
dos
profissionais
públicos locais
! Profissionais públicos locais
serão convidados a participar
de formações selecionadas

Papel
multiplicador
do residente
! Residente será estimulado a
realizar atividades formativas e de
capacitação dos servidores
públicos locais, estimulando a
troca entre os municípios da
região, e a sistematização de
conhecimento e melhores práticas

Trabalho
final
! Trabalho final da especialização
será aprovado por uma banca e
deverá deixar um legado para a
região focado nos temas
prioritários de gestão pública

O objetivo do programa é deixar um legado para os municípios do Vale do Rio doce
e criar um modelo que se replique e melhore a cada edição

Obrigada.

Mônica Moreira Esteves Bernardi
monica.bernardi@fjp.mg.gov.br

