
 

 

 

 

 

PORTAL DA SEPOG – Governo capacita servidores em elaboração 

e gestão do Plano Plurianual 

Inicia amanhã (12), em Porto Velho, o Curso de Elaboração e Gestão do Plano 

Plurianual (PPA) para servidores efetivos que trabalham diretamente na elaboração 

e execução do orçamento das Unidades Gestoras do Estado. A capacitação, 

promovida pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(Sepog), será realizada no Rondon Palace Hotel, a partir das 8h, e terá duração 

quatro dias. 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/808?titulo=Governo%20capacita%20servidores%20em%20elabora%C3%A7

%C3%A3o%20e%20gest%C3%A3o%20do%20Plano%20Plurianual&nome=SEPOG 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA : 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/07/124642/ 

 

TUDO RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.tudorondonia.com/noticias/governo-capacita-servidores-em-elaboracao-e-gestao-do-plano-

plurianual,62222.shtml 

 

NEWS RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.newsrondonia.com.br/noticias/servidores+efetivos+do+governo+de+rondonia+participam+de+curso+de+

qualificacao+para+elaboracao+e+gestao+do+plano+plurianual/77351 

 

 

 

 

SEPOG NA MÍDIA 

     11 a 18 de julho 2016 

 

 

AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 

 

Secretaria de Estado do Planejamento, ORÇAMENTO E GESTÃO 
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PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Servidores efetivos do 

governo de Rondônia participam de curso de qualificação para 

elaboração e gestão do Plano Plurianual 

Cerca de 50 servidores efetivos do governo estadual, que trabalham na elaboração 

e execução do orçamento das Unidades Gestoras, estão fazendo o Curso de 

Elaboração e Gestão do Plano Plurianual (PPA), iniciado na amanhã desta terça-

feira (12), em Porto Velho. A capacitação é promovida pela Secretaria de Estado 

do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), no Rondon Palace Hotel, com 

duração de 36 horas. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/07/124686/ 

 

GENTE DE OPINIÃO: 

Leia mais: 

http://www.gentedeopiniao.com.br/noticia/treinamento-forma-multiplicadores-em-sistema-de-convenios/154856 

 

NEWS RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.newsrondonia.com.br/noticias/servidores+efetivos+do+governo+de+rondonia+participam+de+curso+de+qualificac

ao+para+elaboracao+e+gestao+do+plano+plurianual/77351 

 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA : Treinamento forma 

multiplicadores do Sistema de Convênios do Governo Federal em 

Rondônia 

Iniciou nesta segunda-feira (11), o I módulo do treinamento que formará servidores 

estaduais em multiplicadores do Sistema de Convênios do Governo Federal 

(Siconv) em Rondônia. O curso de formação, que prossegue até esta quinta-feira 

(14), está sendo coordenado pela Secretaria de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (Sepog) e realizado no Instituto Federal de Rondônia (Ifro). 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2016/07/124807/ 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/809?titulo=Treinamento%20forma%20multiplicadores%20do%20Sistema%20de%2

0Conv%C3%AAnios%20do%20Governo%20Federal%20em%20Rond%C3%B4nia&nome=SEPOG 
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 JORNAL RONDONIAVIP: 

Leia mais: 

http://www.jornalrondoniavip.com.br/noticia/treinamento-forma-multiplicadores-do-sistema-de-convenios-do-governo-federal-

em-rondonia,geral,52861.html 

PORTAL ESPIGÃO: 

Leia mais: 

http://portalespigao.com.br/treinamento-forma-multiplicadores-do-sistema-de-convenios-do-governo-federal-em-rondonia/ 

 

 ROLNEWS - Rondônia terá unidade gestora do Sistema de 

Convênios do Governo Federal 

O nível de capacidade técnica de servidores estaduais para manuseio do Sistema 

de Convênios do Governo Federal (Siconv) e acompanhamento dos convênios 

firmados no âmbito estadual será aperfeiçoado por meio da adesão do Governo de 

Rondônia ao Programa Rede Siconv. 

Leia mais: 

http://www.rolnews.com.br/noticia/rondonia-tera-unidade-gestora-do-sistema-de-convenios-do-governo-federal 
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SEPOG NA IMPRENSA ESCRITA: 

JORNAL:  MADEIRÃO 

DIA: 12.07.2016 

 

 

JORNAL: MADEIRÃO 

DIA: 14.07.2016 

Treinamento forma multiplicadores do Sistema de Convênios do Governo 

Federal em Rondônia 

Iniciou na última segunda-feira (11), o I módulo do treinamento que formará 

servidores estaduais em multiplicadores do Sistema de Convênios do Governo 

Federal (Siconv) em Rondônia. O curso de formação, que encerra hoje, é 

coordenado pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(Sepog) e realizado no Instituto Federal de Rondônia (Ifro). 

 



Leia mais: 

http://madeiraoweb.com.br/2016/07/14/treinamento-forma-multiplicadores-do-sistema-de-convenios-do-governo-federal-em-

rondonia/ 
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