
                                                                                                    Boletim 

INFORMAÇÃO  

   

EDITORIAL 
Gestão, Formação e  

Conhecimento  

A formação e o conheci-
mento sobre os temas es-
pecíficos de cada área se-
torial da administração 
municipal é uma condição 
essencial para os gestores 
públicos de forma geral e 
especialmente no início 
dos mandatos. 

 Foi pensando nisso e com 
a intenção de atender a 
uma demanda recorrente 
dos municípios fluminen-
ses que, trabalhamos com 
afinco, estabelecendo par-
cerias consistentes como 
a com o Instituto Prote-
ge,  para lançar a Escola 
AEMERJ de Gestão Públi-
ca Municipal. 

A grade de cursos progra-
mados na Escola AEMERJ 
visa fortalecer a atuação 
dos gestores públicos, 
atualizando e difundindo 
conhecimento e práticas 
para melhoria dos servi-
ços prestados a popula-
ção. 
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 Mestre em Direito Público, 
Professor de Direito Admi-
nistrativo, Escritor, Consul-
tor, Conferencista e Pales-
trante, o Jurista Dr. Jorge 
Ulisses Jacoby Fernandes 
será professor do Curso de 
Licitações e Compras que 
abre as atividades da Es-
cola AEMERJ de Gestão 
Pública municipal minis-
trando a Aula Mag-
na: Protegendo o gestor 
com um Programa de Ca-
pacitação Continuada em 
Licitações e Compras pú-
blicas no dia 03 de abril. Ao 
longo de sua carreira no 
serviço público, dentre ou-
tros, o Dr. Jorge Jacoby foi 
Membro do Conselho Inter-
ministerial de Desburocrati-
zação, Conselheiro do Tribu-
nal de Contas do Distrito 

Federal, Procurador e Procu-
rador-geral do Ministério 
Público junto ao TCDF. Inte-
grante da equipe do Institu-
to Protege também é autor 
de vários livros na área de 
licitações e contratos 

e dos Manuais de Gestão de 
Contratos do TSE, TRESP e 
STJ. 
O curso que ocorrerá nos 
dias 03 e 04 de abril, no Au-
ditório da FECOMERCIO – 
Rua Marques de Abrantes, 
99 – Térreo, Rio de Janeiro, 

próximo a Estação Flamengo 
do Metro.   

As inscrições poderão ser 
realizadas a partir do dia 
15/03/2017 através do site        
da AMERJ :  

www.aemerj.org.br 
A partir do dia 15/03/2017 
também estará disponível a 
programação integral do cur-
so que inclui temas estratégi-
cos: 

1) Noções Gerais 

2) A Fase Interna da Licitação 
- Procedimentos Prévios 

3) A Fase Externa do procedi-
mento 

4) Contratação Direta 

5) Pregão 

6) Breve abordagem acerca 
dos privilégios das micro e 
pequenas empresas nas licita-

ções, conforme lei comple-
mentar 123/2006 

Curso de Licitações e Compras Públicas abre nos dias  3 e 4  

de abril  as atividades da  

Escola AEMERJ de Gestão Pública Municipal  
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Inscrições começam no dia 15/03/2017  

http://www.aemerj.org.br/

