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COMUNICADO 

 
O Programa Nacional de Capacitação do Sistema Único de Assistência Social 
(CapacitaSUAS) tem o objetivo de garantir oferta de formação e capacitação 
permanente para profissionais, gestores, conselheiros e técnicos da rede 
socioassistencial do SUAS para a implementação das ações dos Planos de Educação 
Permanente, aprimorando a gestão do SUAS nos Estados, no Distrito Federal e nos 
Municípios. 

O CapacitaSUAS contempla ações de capacitação e formação, de acordo com a Política 
Nacional de Educação Permanente do SUAS – PNEP/SUAS, que devem impactar na 
carreira do trabalhador do SUAS, além potencializar e dar visibilidade a novas práticas 
profissionais. Todas as ações devem oferecer certificados, de forma que contribuam 
para que o profissional progrida na carreira. 

O público de cada curso está relacionado à função que exerce no SUAS (gestão, 
provimento e controle social). Os cursos de atualização em gestão devem ser 
destinados prioritariamente para os trabalhadores da gestão, que estão inseridos no 
percurso formativo da Gestão do SUAS, conforme tratado na PNEP/SUAS. Já os cursos 
referentes ao controle social devem ser ofertados prioritariamente para conselheiros e 
trabalhadores do SUAS que atuam nas Secretarias Executivas do Conselhos de 
Assistência Social, uma vez que a trilha de aprendizagem da Função de Controle Social, 
está direcionada especificamente a esse público. Da mesma forma os cursos 
pertencentes ao percurso formativo de Provimento de Serviços e Benefícios 
Socioassistenciais. 

Sobretudo, considerando o objetivo do Programa, informamos que será realizada 
apenas uma (01) turma do Curso de Introdução ao Exercício do Controle Social, que 
terá início no dia 25/05/2021, na Plataforma EAD - ESESP. A Turma 2 será ofertada no 
segundo semestre do corrente ano. 

Aproveitamos para convidar os classificados a participar da Live de Boas-Vindas aos 
Cursistas do CapacitaSuas - Curso de Introdução ao Exercício do Controle Social a 
realizar-se no dia 25/05/2021 as 10h. O link de acesso desta Live será disponibilizado 
por meio do endereço eletrônico informado durante o preenchimento da inscrição. 

 

Atenciosamente. 

 

Vitória, em 07 de maio de 2021. 
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