
 
 

Secretaria Executiva de Coordenação Institucional 

Escola Fazendária 

CURSO PARA PROMOÇÃO – AFTE – 2019 

 

 

REGULAMENTO 

 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

 
Art. 1º. O Curso para Promoção 2019, previsto no art. 52 da Lei 

Complementar nº 107, de 14.04.2008, reger-se-á por este Regulamento e por atos e 
instruções complementares expedidos pela Escola Fazendária da Secretaria da 
Fazenda do Estado de Pernambuco - Esafaz. 

 
CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA CURRICULAR 
 

Art. 2º. O Curso para Promoção terá carga horária total de 30 (trinta) horas, 
contendo as disciplinas: Noções de Direito Tributário, Noções de Direito Financeiro e 
Crimes Contra a Administração Pública e a Ordem Tributária, oferecidas na 
modalidade a distância, no período de 15 (quinze) dias.  

 
Parágrafo único. A estrutura curricular do Curso para Promoção, com conteúdo 

programático e carga horária estimada por disciplina, encontra-se no Anexo I. 
 

CAPÍTULO III 
DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 
Art. 3º. A execução do Curso ficará a cargo da Escola Fazendária – Esafaz. 
 
Art. 4º. O Curso para Promoção será realizado em regime de dedicação 

exclusiva e terá caráter eliminatório, independente do número de inscritos. 
§ 1º Todas as disciplinas serão oferecidas na modalidade a distância. As 

lições do curso estarão disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia.  
§ 2º A Esafaz disponibilizará, no período do curso e nas dependências da 

Escola, equipamentos de informática, para que os alunos possam acessar as 
disciplinas, de segunda a sexta-feira, no horário de 08 (oito) às 17 (dezessete) horas, 
excetuando-se sábados, domingos e feriados. 

§ 3º A Direção da Esafaz designará um coordenador, para dirimir dúvidas de 
acesso ao curso no Portal Esafaz, em horário previamente agendado pelo aluno.  

§4º Os tutores das disciplinas estarão disponíveis para os esclarecimentos 
sobre o conteúdo programático do curso por e-mail, no período de realização do 
mesmo. 
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Art. 5º. O desempenho dos participantes será aferido pela aplicação de 

prova de múltipla escolha, ao final do Curso, de forma presencial.  
 
Art. 6º. O Curso será avaliado por meio de avaliação de reação, aplicada 

entre os participantes e coordenadores.  
 
Art. 7º. Fiscais designados pela Direção da Esafaz acompanharão a 

aplicação da prova presencial. 
 

CAPÍTULO IV 
DA ADMINISTRAÇÃO  

 
Art. 8º. A administração do Curso será realizada pela Escola Fazendária. 
Parágrafo único. A coordenação ficará a cargo de servidor (es) designado (s) 

pela Direção da Esafaz. 
 

  Art. 9º. À Esafaz competirá: 
I - cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento; 
II - responsabilizar-se pelas instalações físicas necessárias ao 

desenvolvimento do Curso; 
III – selecionar os tutores e indicar o coordenador; 
IV - providenciar a substituição do tutor da disciplina, em caso de ausência ou 

impedimento deste; 
V – disponibilizar o acesso do participante às disciplinas oferecidas na 

modalidade a distância, na plataforma virtual da Esafaz. 
  
Art. 10º. A coordenação do curso terá como atribuições: 
 
I - preparar reuniões vinculadas ao programa do Curso; 
II - divulgar as atividades do programa do Curso, preferencialmente no Portal 

Esafaz; 
III - colaborar na viabilização e na inspeção das instalações, da aparelhagem 

e dos recintos a serem utilizados nas atividades pedagógicas; 
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições contidas nas normas reguladoras 

do Curso; 
V - planejar, organizar, acompanhar e avaliar as atividades pertinentes às 

programações pedagógica e administrativa; 
VI - transmitir aos tutores as informações necessárias ao bom desempenho de 

suas atribuições; 
VII – controlar, acompanhar e avaliar a realização do Curso; 
VIII - providenciar a distribuição do material didático necessário à execução do 

Curso; 
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IX - propor à Esafaz a aplicação da pena disciplinar prevista no art. 18, inciso 
III, deste Regulamento; 

X - participar do processo de contratação dos tutores; 
XI - providenciar a substituição do tutor, em caráter emergencial, no caso de 

ausência ou impedimento deste, comunicando o fato à Direção da Esafaz; 
XII - manter a Direção da Esafaz permanentemente informada sobre o 

andamento do Curso, inclusive oferecendo críticas ou sugestões; 
XIII - responder pelas atividades de administração pedagógica relacionadas 

com o Curso; 
XIV – responsabilizar-se pelo recebimento, guarda, aplicação e devolução de 

material pertinente às avaliações; 
XV – supervisionar a distribuição do material necessário à execução do Curso, 

inclusive as provas; 
XVI - transmitir aos tutores as informações essenciais ao bom desempenho de 

suas atribuições; 
XVII - receber os recursos sobre provas, interpostos pelos participantes, e 

encaminhá-los à Direção; 
XVIII - prover os tutores dos recursos necessários para o seu trabalho; 
XIX - receber dos participantes as solicitações e encaminhá-las, quando for o 

caso, à Direção; 
XX - preparar e divulgar, entre os participantes, os comunicados sobre os 

resultados dos recursos, bem como sobre os resultados das provas, afixando-os em 
local de fácil acesso na Esafaz e no Portal Esafaz, assim como o gabarito das 
provas; 

XXI - verificar frequentemente qualquer postagem no fórum de dúvidas ou no 
tira-dúvidas do Portal Esafaz e encaminhar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 
o tutor e reproduzir suas respostas aos alunos. 

XXII - disponibilizar a disciplina na plataforma de EAD (Portal Esafaz), no 
período definido na programação do curso; 

XXIII – efetivar as inscrições dos participantes no Portal Esafaz, antes do 
início do curso;  

XXIV – enviar aos participantes, através de e-mail, todas as informações 
necessárias para o correto andamento das disciplinas a distância, até o primeiro dia 
de aula; 

XXV - providenciar a disponibilização da apostila do curso no ambiente do 
Portal Esafaz para download; 

XXVI – estar disponível para auxiliar, em caso de dúvida, quanto ao acesso às 
lições do curso ou eventuais problemas técnicos do Portal Esafaz; 

XXVII – exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pela Direção. 
 
 
§ 2º São atribuições dos Tutores: 
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I - atuar de acordo com os objetivos e as normas do Curso e deste 
Regulamento; 

II - participar da aula tira-dúvidas presencial, em data anterior à avaliação final 
do curso; 

III- cumprir os horários e os prazos estipulados, comunicando, oportunamente, 
ao Coordenador, os casos de absoluta impossibilidade de comparecimento e o não 
cumprimento dos prazos; 

IV - portar-se corretamente em sala de aula, adotando uma atitude leal e de 
respeito em relação às diretrizes políticas e administrativas da Sefaz; 

V - elaborar a Prova com questões inéditas, com níveis de dificuldade fácil, 
médio e difícil; 

VI – responder às questões postadas no fórum de dúvidas e encaminhadas 
pelo coordenador; 

VII - analisar os recursos impetrados pelos alunos, caso ocorram, devendo 
obedecer ao prazo de 01 (um) dia útil, a partir da recepção dos recursos. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

DAS CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO 
 

Art. 11. O participante terá aproveitamento no Curso para Promoção, desde 
que obtenha, cumulativamente: 

I - quanto ao desempenho: mínimo de 6,0 (seis) pontos na prova, sendo a 
média apurada com duas casas decimais; 

II - quanto à assiduidade: acesso a 100% das lições das disciplinas a 
distância. 

 
Art. 12. A aferição do desempenho dos participantes nas disciplinas será 

realizada por meio de 1 (uma) prova presencial. 
§ 1º Na aferição da prova, serão atribuídos aos participantes graus variáveis 

de 0 (zero) a 10 (dez). 
§ 2º Não haverá prova de segunda chamada, ressalvada a hipótese prevista 

no § 1º do art. 16. 
§ 3º O participante que não se submeter à prova receberá grau 0 (zero) e 

estará sumariamente reprovado do Curso para Promoção, observado o disposto nos 
§ 1º e 2º do art. 16. 

§ 4º O participante que se utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos durante 
a aplicação da prova, em favor próprio ou de terceiros, será retirado da sala e 
receberá grau 0 (zero). 

§ 5º A Direção da Esafaz providenciará, no caso do § 4º, abertura de devido 
processo para apuração da infração, com vistas à aplicação da penalidade prevista 
no art. 18, § 3º, deste Regulamento. 
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Art. 13. A frequência dos participantes será controlada diariamente pela 

verificação do acesso às disciplinas, através do Portal.  
Parágrafo único. Não será admitido qualquer atraso quando da realização da 

prova. 
Art. 14. O participante poderá apresentar à Direção da Esafaz mediante 

requerimento devidamente fundamentado: 
I - recurso contra questões de prova, no prazo de 2 (dois) dias úteis.  
II - solicitação de vista de folha de respostas, no prazo de 2 (dois) dias úteis, 

contados do dia subsequente ao da divulgação do comunicado do resultado da prova.  
§ 1ºA divulgação do gabarito e dos comunicados dar-se-á com a sua afixação 

no quadro de avisos da recepção da Escola Fazendária e no Portal Esafaz.  
§ 2º O recurso deve ater-se, única e exclusivamente, ao gabarito ou ao 

conteúdo das questões objeto de exame. 
 
Art. 15. A decisão quanto aos recursos é irrecorrível administrativamente, não 

sendo admitida reapreciação. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DOS DEVERES E DIREITOS DO PARTICIPANTE 
 
Art. 16. São direitos do participante: 
I - Recorrer ao Coordenador do Curso quando se julgar preterido ou 

prejudicado em seus direitos; 
II - receber gratuitamente o material de instrução; 
III - obter, por meio do Coordenador, as informações e os esclarecimentos 

necessários ao adequado desempenho de suas atividades no Curso. 
§ 1º Ao participante que, por motivo de caso fortuito ou de força maior, faltar à 

prova prevista neste Regulamento, poderá ser concedida segunda chamada, a 
critério da Direção da Esafaz.  

 
Art. 17. São deveres do participante: 
I – Inscrever-se, previamente, no Curso para Promoção, em período a ser 

divulgado pela Esafaz, como condição essencial à sua participação, desde que: 
a) atualize seu cadastro funcional perante à Superintendência de Gestão de 

Pessoas – SGP/Sefaz, especialmente quanto à comprovação de possuir diploma ou 
certificado de conclusão de curso superior reconhecido, expedido por instituição 
superior oficial ou legalmente reconhecida; 

b) preencha os demais requisitos previstos art. 32 da Lei Complementar 
107/2008; 

II - apresentar-se para o Curso; 
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III - participar das aulas, a distância, e das demais atividades constantes da 
programação, na forma e no local determinados pela coordenação do Curso; 

IV – observar o regime de dedicação exclusiva e demais preceitos previstos 
neste Regulamento; 

V - tratar com urbanidade os outros participantes, bem como o corpo docente, 
o técnico e o administrativo; 

VI - ser pontual nas atividades determinadas pela coordenação do Curso; 
VII - não utilizar celular ou qualquer outro equipamento de comunicação 

durante a prova. 
 

CAPÍTULO VII 
DAS PENALIDADES 

 
Art. 18. Os participantes estão sujeitos às seguintes penas disciplinares: 
I - Advertência verbal; 
II - advertência escrita; 
III - desligamento do Curso para Promoção. 
§ 1º A advertência verbal será aplicada no caso de infração ao art. 17, incisos 

III a VII, e na hipótese prevista no § 4º deste artigo. 
§ 2º A advertência escrita será aplicada na hipótese de ato reiterado, já punido 

com advertência verbal. 
§ 3º O desligamento será aplicado nos casos de: 
I - reincidência de infrações punidas com a penalidade prevista no inciso II do 
caput deste artigo; 
II - agressão física ou verbal com os envolvidos nas atividades do Curso; 
III - reprovação por não comparecimento à prova presencial; 
IV – reprovação por não acesso integral às disciplinas a distância; 
V - reprovação pela não obtenção do desempenho mínimo exigido; 
VI – provocação dolosa de danos ao patrimônio do Estado, alocado na Esafaz. 
§ 4º Será considerada prática ilícita, a condução, pelo participante, para fora 

do local de aplicação da prova, de qualquer tipo de anotação, especialmente suas 
opções de respostas, com exceção da condução de cópia da folha para marcação de 
respostas, entregue pela Esafaz.   

 
Art. 19. As penas de que trata o art. 18 serão aplicadas pela Direção da 

Esafaz. 
§ 1º A aplicação da penalidade de desligamento do Curso para Promoção 

será precedida de processo sumário de apuração de responsabilidade, no qual será 
assegurado ao participante o direito de defesa, e contará com a participação da 
Esafaz. 

§ 2º A aplicação da penalidade de desligamento e a consequente reprovação 
no Curso para Promoção independem de o participante vir a ter desempenho 
satisfatório nas avaliações às quais, porventura, tiver sido submetido. 
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CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 20. Concluídas as atividades do Curso para Promoção, a Esafaz 

divulgará o resultado obtido pelos participantes. 
Parágrafo único. O Curso terá o seu resultado final homologado pelo 

Secretário da Fazenda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado e os nomes 
dos participantes aprovados serão encaminhados à Superintendência de Gestão de 
Pessoas – SGP/Sefaz. 

 
Art. 21. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pelo Secretário 

da Fazenda. 
 
 

Recife, 09 de setembro de 2019. 
 
 

Direção da Escola Fazendária 
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ANEXO I 

GRADE CURRICULAR DO CURSO PARA PROMOÇÃO AFTE 2019 

 

Atividade / Disciplina Modalidade Carga 
Horária 

Abertura  Presencial   1h 

Noções de Direito Tributário  A distância *8h 

Crimes Contra a Ordem Tributária e a Administração  
Pública 

A distância *8h 

Noções de Direito Financeiro  A distância *8h 

Prova  Presencial   5h 

Carga Horária Total  30h 
 

* Carga horária estimada, por se tratar de curso na modalidade a distância. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Noções de Direito Tributário 
 

 Introdução ao Sistema Constitucional 

 Competência Tributária 

 Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar 

 Normas Gerais do Direito Tributário 

 Tributos 

 Interpretação e Integração da Legislação Tributária 

 Noções de Obrigação Tributária 

 Credito Tributário e Lançamento 
 

Noções de Direito Financeiro 

 
 

 Conceituação e Competência Legislativa 

 Atividade Financeira do Estado 

 Receita Pública 

 Despesa Pública 

 Orçamento Público 

 Fiscalização Orçamentária (Controle da Administração Pública) 
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Crimes Contra a Ordem Tributária e a Administração Pública 

 
 

 Teoria da Atividade 

 Conflito aparente de Normas 

 Classificação dos Crimes 

 Noções de Teoria do Crime 

 Antijuridicidade 

 Crimes Contra a Ordem Tributária 

 Crimes Contra a Administração Pública 


