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INTRODUÇÃO

A Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp) vem desenvolvendo um 
importante trabalho junto às demais organizações públicas com o objetivo de 
tornar os profissionais que atuam nessas instituições mais qualificados, podendo 
assim atender às expectativas e demandas da sociedade. Entre os anos de 2015 e 
2016, a Esesp conquistou um resultado expressivo: no total, foram 44.962 capaci-
tados, número atingido por meio das ofertas realizadas nas mais diversas frentes.

Os resultados podem ser conferidos no “Relatórios de Ações” dos anos de 2015 
e 2016 (https://esesp.es.gov.br/esesp-em-dados).

Agora a Esesp apresenta os objetivos e projetos para o biênio 2017-2018.
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Além de alcançar as metas de capacitação previstas para os anos 
de 2015 e 2016, a Esesp também ousou ao desenvolver propostas 
inovadoras para atender às necessidades das organizações. Foi 
neste período que houve o fortalecimento das Demandas Espe-
cíficas, Consultorias e Assessorias, lançamento da Educação a Dis-
tância (EaD), expansão do público-alvo, entre outros, que garan-
tiram à Esesp o status de uma Escola de Governo. Nos próximos 
dois anos,  o foco desta autarquia será na excelência dos projetos 
empreendidos.

EXCELÊNCIA 
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O papel dos líderes nas instituições públicas também ganhará 
destaque. Além das ofertas convencionais e do programa “Com-
petências Gerenciais do Século XXI”, que já é destinado ao desen-
volvimento de habilidades e competências dos gestores, a Esesp 
também abrirá um espaço estimulante à emergência e ao fortale-
cimento de uma liderança eficaz, democrática e orientada pelos 
princípios da criatividade, inovação e sustentabilidade, denomi-
nado “Escola de Líderes”.

ESCOLA DE LÍDERES
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Espaço focado na inovação pública. Projeto em construção.

LABESESP
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A proposta da Esesp começa bem antes do encontro em sala de 
aula ou na web. Ela se inicia com o ‘Portfólio de Cursos’ da insti-
tuição, que foi pensado de forma estratégica e é atualizado com 
frequência. Atualmente dividido em “Eixos do Conhecimento”, o
portfólio já passa por um processo para se transformar em “Trilhas 
de Aprendizagem”, com um layout mais dinâmico e completo. 

TRILHAS DE APRENDIZAGEM
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As  metologias utilizadas nas ações da Esesp também serão atua-
lizadas. Com as crescentes e variadas demandas do mundo con-
temporâneo, que exigem dos docentes novas técnicas e posturas,  
a Escola de Governo prepara uma formação com novas experiên-
cias metodológicas para seus profissionais.

NOVAS METODOLOGIAS
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Uma das propostas da Esesp, que já está em fase de consolida-
ção, é a criação da Rede de Escolas de Governo do Espírito Santo
(Red_ES). O intituito é formar parcerias com outras instituições 
públicas que possuem escolas ou centros de ensino focados nos 
servidores, ampliando a oferta de formações e permitindo um diá-
logo muito mais amplo entre os Três Poderes e as administrações 
municipais.

REDE DE ESCOLAS


