
 
 

  Fundação CEPERJ apresenta balanço dos primeiros 100 dias sob nova gestão 

 Levantamento aponta resultados positivos, novas parcerias e cenário de crescimento 

 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro estabeleceu como diretriz da nova gestão, a 

aceleração da eficiência Pública, através da capacitação dos servidores, com vista ao 

aprimoramento do serviço público e a promoção de boas práticas, governança e inovação na 

Administração Pública. 

Sob este foco, o Governador Wilson Witzel declarou a importância da Fundação CEPERJ, que 

tem como missão ser a Escola de Governo referência para o Estado, capacitar e aprimorar os 

servidores, realizar os concursos e a produção de estatísticas para o Estado do Rio de 

Janeiro. Assumindo esta responsabilidade, a Fundação CEPERJ divulga um balanço dos 

primeiros 100 dias do ano de 2019, sob nova gestão.  

Este primeiro levantamento aponta positivamente para um cenário onde a Fundação CEPERJ 

retoma seu lugar. Das sete metas estabelecidas pelo governo, para a CEPERJ, a Fundação 

apresentou desempenho global de 96%, com seis entregas cem por cento concluídas.   

A nova gestão mapeou todas as parcerias vigentes, já dialogando com parceiros para 

estabelecer planos de trabalho para o próximo semestre deste ano. Nesses 100 dias, 

também foram celebrados Acordos de Cooperação Técnica com a Escola Nacional de 

Administração Pública, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e com as Faculdades 

Integradas Hélio Alonso, além de possíveis parcerias que já estão sendo estudadas junto a 

uma tradicional Universidade e ao Instituto internacional de certificação em gerenciamento 

de projetos. Essas parcerias viabilizarão a expansão do alcance da capacitação dos servidores 

lotados por todo o Estado. 

Sob a nova gestão também foi concretizada a atualização do Projeto Político Pedagógico da 

Escola de Gestão e Políticas Públicas – EGPP. Com o projeto já atualizado, a EGPP está 

coordenando, desde o início do ano, um portfólio amplo e variado de cursos de extensão, 

capacitação e pós-graduação.  Para os cursos que ainda serão iniciados, estão abertas as 

inscrições entre os dias 18 e 29 de abril. 

Nesses 100 dias, a nova gestão da Fundação revisou todos os contratos de manutenção e 

custeio, e estabeleceu um processo de racionalização e controle da execução financeira e 

orçamentária destes contratos, o que resultou em uma redução nos custos de manutenção e 

custeio, em comparação ao mesmo período do exercício anterior. Além disso, a Fundação 

promoveu uma reaproximação com as demais Instituições do Estado, dialogando sobre a 

necessidade de reposição de pessoal, com o fim de novamente se mostrar referência na 

realização dos Concursos Públicos e Processos Seletivos do Estado do Rio de Janeiro.  

A Fundação CEPERJ comprometida com a contínua melhoria dos serviços prestados aos 

cidadãos e servidores, reestruturou seu Portal, organizou o conteúdo para melhor atender 

às exigências de transparência e acesso à informação, lançou novo site e criou novos perfis 



 
 

nas redes sociais. Ainda com o foco no fortalecimento dos canais de comunicação, a 

Ouvidoria foi reestruturada e novos canais de atendimento aos cidadãos disponibilizados. 

O trabalho não é trivial. É desafiador, mas estamos, todos, imbuídos em trazer a CEPERJ ao 

protagonismo acadêmico do Estado do Rio de Janeiro, com produção e análises qualificadas, 

pertinentes e eficazes para o Estado; realização de concursos públicos e capacitação em 

Governança e Administração Pública. Para tanto, alguns paradigmas precisam ser 

quebrados, algumas pontes construídas e muito trabalho e propósito de cada um de nós!  

Estamos convencidos de que estamos no caminho certo, mas contamos, como sempre, com 

as contribuições que venham a somar em nosso esforço cotidiano. 
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