Planejamento Estratégico ENAP 2012/2015
MISSÃO
VISÃO DE FUTURO

VALORES

Desenvolver competências de servidores públicos para aumentar a capacidade de governo na gestão de políticas públicas.
Ser referência em formação e desenvolvimento dos agentes públicos, visando ao seu alto desempenho, e na indução da inovação em
gestão pública, a fim de obter resultados para a sociedade brasileira.
Profissionalização dos Servidores Públicos
Qualidade dos Resultados Públicos

Compromisso com a Democracia
Respeito à Diversidade

Compromisso com o Diálogo
Difusão do Conhecimento

Criatividade e Inovação
Incentivo à Reflexão

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Contribuição para a
Administração Pública

Resultados Institucionais

Fortalecer a gestão dos órgãos da administração pública
Formação de agentes públicos de forma
estratégica e inovadora (servidores
públicos)

Atuação nos processos de planejamento dos
órgãos da AP e de implementação de
políticas públicas (órgãos da administração
pública)

Disseminação de conhecimentos de gestão
(sociedade)

(Atuação finalística)
Promover a formação e
aperfeiçoamento de agentes
públicos, adequados às
necessidades e competências
dos diferentes segmentos
Processos Internos

Pessoas, Tecnologia &
Infraestrutura

Atuar em redes nacionais e
internacionais de escolas de
governo e instituições que
apoiam formação de agentes
públicos

Assessorar os órgãos da
administração pública em temas
de gestão pública

Desenvolver pesquisas e
publicações aplicadas à
administração pública

(Modelo pedagógico)

(Gestão estratégica da Escola)

(Conhecimento e Comunicação)

Aperfeiçoar política de prospecção,
contratação, alinhamento e avaliação de
colaboradores.

Aperfeiçoar o modelo de gestão com foco
em processos de tomada de decisão,
comunicação, monitoramento e avaliação.

Desenvolver a gestão do conhecimento.

Ampliar a inserção de recursos de TIC no
desenho de eventos de aprendizagem e na
gestão do conhecimento.

Uniformizar rotinas e melhorar a eficácia e
eficiência da gestão da Escola.

Alinhar o quadro de pessoal às necessidades
estratégicas da ENAP

Fortalecer a governança de TIC da ENAP

Aperfeiçoar a comunicação como
ferramenta de gestão estratégica e de
disseminação do conhecimento.

Revitalizar e modernizar o Campus da ENAP

