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EDER CARLOS DALBERTO

Bacharel em ciências Contábeis, professor e Consultor 

Educacional em mais de 600 municípios com mais de 1 

bilhão de reais captados em diversos municípios brasi-

leiros nos últimos anos.

OBJETIVO DO TREINAMENTO

Orientar gestores, técnicos e engenheiros como moni-

torar, acompanhar, executar programas e sistemas do 

MEC/FNDE vinculados ao PAR,  com objetivo de sanar 

pendências, habilitando o  município para  captar novas 

receitas para as  Secretarias Municipais de Educação.

referente aos ciclos do PAR 2011/2014, 2017/2020 e 

2021/2024, bem como sanar pendências no módulo 

Obras 2.0 e realizar suas respectivas prestações de 

contas.
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CONTEÚDO

MANHÃ

• Como preencher o +PNE do PAR 2021/2024;

• Como identificar, sanar/encaminhar impedimentos do município 

junto ao MEC/FNDE  (de ciclos anteriores);

TARDE

• Como monitorar corretamente o Módulo OBRAS 2.0, sanando 

restrições e inconformidades e manter o sistema em dia sem 

bloqueios;

• Como encaminhar pedidos de suspensão de bloqueios de obras 

paralisadas e/ou inacabadas, evitando penalidades na gestão atual 

em relação a pactuação de novos termos de compromissos. 



CARGA HORÁRIA

O Treinamento ON-LINE terá duração de 08 horas, iniciando às 

08hs e 30min da manhã até 12hs e 30min. E na parte da tarde 

iniciará as 13hs e 30min até as 17hs e 30min. Além disso, o partici-

pante terá garantido um suporte de 30 dias através dos seguintes 

canais:  Email, telefone, atendimento corporativo via whataspp e 

outros.

CERTIFICADO

O certificado de cada participante terá como carga horária regis-

trada um total de 12 horas (08hs presenciais + 04hs de pós suporte) 

conforme registro de presença (ATA) feito durante o evento e será 

enviado no formato pdf via email em até 96 horas após a realização 

do treinamento.

INVESTIMENTO

Obs.: Investimento por inscrição sem desconto para um número 

de até 04 participantes. Para 5 ou mais inscrições, desconto de R$ 

100,00 para cada participante.
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01 Inscrição R$ 800,00



NOVO PAR (CICLO IV) TREINAMENTO ON-LINE - EDER CARLOS DALBERTO

WWW.EDERCARLOSDALBERTO.COM.BR

PAGAMENTO

Pessoa física: pode se inscrever de forma individual,  realizando o 

pagamento através de um link específico, que poderá ser pago 

por meio de BOLETO (1x) ou CARTÃO DE CRÉDITO (em até 12x).

Pessoa jurídica: deverá fazer a inscrição no site da empresa (link 

específico para prefeituras) e o pagamento será via DEPÓSITO 

BANCÁRIO ou TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA na seguinte conta:

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPOSITO OU TRANSFERÊNCIA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CNPJ: 20.275.382/0001-73
AGÊNCIA 1709 | OPERAÇÃO: 003 | CONTA CORRENTE: 748-1 

PRÉ-REQUISITOS

• Confirmar a participação, enviando comprovante de pagamento 
para financeiro@edercarlosdalberto.com.br no máximo 24 
horas,  após o término das inscrições.
• Em caso de desistência, comunicar com antecedência de 04 
dias , através de e-mail edercarlosdalberto@gmail.com, caso 

contrá-rio, o valor será cobrado da mesma forma.

INFORMAÇÕES
Para maiores informações acesse nosso Site

www.edercarlosdalberto.com.br

Telefones para contato: (81) 9.8104-8507 ou (54) 9.8427-4732

SIGEMEC
SOLICITE MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O SIGEMEC

Um sistema de consultoria permanente para a equipe técnica da 

secretaria de educação, em tempo real para qualquer município 

brasileiro.
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Fone: (51) 3777-1136;  (81) 98104-8507;  (54) 98427-4732
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