ENTENDENDO E UTILIZANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE
CUSTOS DO GOVERNO FEDERAL – SIC
E D I T A L - MAIO/ 2 0 1 8
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por meio da Coordenação de Informação de
Custos (COINC), em alinhamento com as ações voltadas à reciclagem, ao aperfeiçoamento
e à disseminação de conhecimentos relativos à mensuração de custos no setor público,
promoverá, em parceria com a Escola de Administração Fazendária (ESAF), o curso
Entendendo e Utilizando o SIC.
1. OBJETIVO
1.1 Potencializar a utilização do Sistema de Informação de Custos (SIC) junto aos Órgãos
Setoriais e aos membros dos Comitês de Análise e Avaliação das Informações de Custos.
2. ESTRUTURA DO CURSO
2.1 O treinamento ENTENDENDO E UTILIZANDO O SIC terá a carga horária total de
20 horas, e está prevista a realização de 2 (duas) turmas:

Cidade
Quantidade de vagas
Local
Pré-inscrição
Confirmação das inscrições
Realização

TURMA 1
Brasília - DF
20 pessoas
ESAF (CT-09)
03 a 25/05
Até 25/05
28 a 30/05

TURMA 2
Brasília – DF
20 pessoas
ESAF (CT-09)
17 a 12/10
Até 12/10
15 a 17/10

3. PÚBLICO-ALVO
3.1 Poderão participar do curso servidores públicos que atuem nas setoriais de custos dos
respectivos Órgãos ou que trabalhem com a temática Custos no âmbito do Governo Federal.
4. PRÉ-REQUISITOS
4.1 Requisitos necessários à participação no treinamento:
a) Noções Básicas de Informática
b) Noções básicas de SIAFI, SIOP e SIAPE
c) Noções básicas de orçamento público

4.2 Requisitos Desejáveis para participação no treinamento:
a) Noções básicas de contabilidade pública
b) Noções básicas de contabilidade de custos
4.3 É IMPRESCINDÍVEL QUE O SERVIDOR TENHA ACESSO AO TESOURO
GERENCIAL COM PERFIL TESCUSTOS, MEDIANTE CADASTRO PRÉVIO
JUNTO AO CADASTRADOR SIAFI DO RESPECTIVO ÓRGÃO.
4.4 OS SERVIDORES QUE JÁ PARTICIPARAM DE UMA DAS 4 (QUATRO)
TURMAS OFERECIDAS NOS ANOS ANTERIORES NÃO PODERÃO
PARTICIPAR DAS TURMAS DO ITEM 2.2 DESTE EDITAL.
5. VAGAS E INSCRIÇÕES
5.1 Serão oferecidas 20 vagas por turma e o período de inscrições consta no quadro do item
2.2 deste edital.
5.2 O processo de inscrição será realizado em 3 (três) etapas:
5.2.1 Etapa I – PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO:
a) O candidato deverá acessar o sitio www.esaf.fazenda.gov.br;
b) Na seção “Nossos Eventos”, aba “Presenciais”, entrar em “Entendendo e
Utilizando o Sistema de Informação de Custos do Governo Federal - SIC”;
c) Clique no link “Pré-inscrição”;
d) Caso o candidato não seja cadastrado, deverá fazer o seu cadastro clicando em
“não sou cadastrado”, situado abaixo da área restrita do SISFIE – Sistema Formulário
de Inscrição Eletrônica da ESAF;
Após o cadastro, será enviado para o e-mail informado: o login e a senha para
acesso ao sistema (o login para acesso ao SISFIE passa a ser o seu e-mail completo);
Após o recebimento deste e-mail o candidato deverá retornar ao sistema e realizar a
sua pré-inscrição, selecionando a aba “Inscrições Abertas”, dentro do SISFIE;
e) O candidato poderá acompanhar o processo de inscrição, no seu cadastro, na aba
“Inscrições realizadas”, na coluna de status;
f) Informações importantes:
• A pré-inscrição será numerada sequencialmente de acordo com a ordem de
preenchimento realizado no SISFIE;
• Antes de efetuar a inscrição, o participante deverá certificar-se de que faz parte do
público-alvo do evento (item 3 deste edital);

• As informações prestadas no Cadastro são de inteira responsabilidade do candidato,
dispondo os organizadores o direito de excluir do processo seletivo aquele que o
preencher com dados inverídicos, mesmo que constatado posteriormente;
5.2.2 Etapa II - SELEÇÃO DA INSCRIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO
a) A inscrição será homologada de acordo com a ordem de chegada da inscrição;
5.2.3 Etapa III - INSCRIÇÃO FINAL – CONFIRMAÇÃO
a) Para finalizar é necessária a confirmação da presença, o candidato deverá acessar
o site da ESAF, no rodapé da página, clicar no ícone “SISFIE”, fazer o login, na aba
“inscrições realizadas” selecionar o evento em questão, depois clicar em confirmar
presença.
6. VALOR DA TAXA DE PARTICIPAÇÃO
6.1 Valor da taxa: Gratuita.
7. PRAZO DE DESISTÊNCIA DO CURSO
7.1 O PEDIDO DE DESISTÊNCIA NO CURSO DEVERÁ SER SOLICITADO AO
COORDENADOR NO PRAZO LIMITE DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS ANTES DO
SEU INÍCIO.
7.2 A desistência injustificada no curso implicará em suspensão de 6 (seis) meses para
participar em cursos oferecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
8. CONTEÚDO PROGRÁMATICO
8.1 Conceitos gerais do SIC e sua forma de funcionamento;
8.2 Componentes do SIC, menus e tela central;
8.3 Detalhamentos dos contextos de análises e das respectivas métricas;
8.4 Geração de relatórios e documentos gerais;
8.5 Introdução ao Power BI com ênfase na informação de custos.

Obs.: os dois primeiros dias de treinamento serão de 08h diárias (8:00 às 12:00 e 14:00 às
18:00) e o terceiro dia será de 4h diárias (08:00 às 12:00). O intervalo para o almoço será de
12:00 às 14:00.
9. CERTIFICAÇÃO
9.1 A certificação do participante estará condicionada ao seu desempenho, onde se levará em
consideração o domínio sobre o conteúdo ministrado, a participação e a frequência mínima
exigida.
9.2 Os certificados serão emitidos pela ESAF e somente serão concedidos aos participantes
que obtiverem o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência no evento (15
horas).
10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 As despesas com deslocamento (passagens, hospedagem, transporte local, alimentação
e outras) serão de responsabilidade do participante ou de seu órgão de exercício.
10.2 Coordenador do curso: EIDER JOSÉ DE LIMA, Fone: (61) 3412-6513,
eider.lima@fazenda.gov.br.

