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2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

EIXO

2.2 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

TEMA

222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS

PROGRAMA

Iniciativa Enunciado Anterior Novo Enunciado

222.1.01 Promoção da qualificação profissional na área de gestão 

pública para servidores e empregados públicos.

Promoção da qualificação profissional na área de gestão 

pública para agentes públicos.

222.1.04 Promoção de ingresso de profissionais qualificados para 

ocupação em postos estratégicos.

Promoção de ingresso de profissionais qualificados para 

ocupação de vagas em postos estratégicos.

222.1.05 Expansão das estratégias de reconhecimento dos 

servidores públicos e de melhoria do desempenho no 

exercício de suas atividades laborais.

Expansão das estratégias de reconhecimento e de melhoria do 

desempenho para servidores públicos.

222.1.06 Promoção do gerenciamento da Folha de Pagamento da 

Administração Pública Direta e Indireta, exceto às Sociedade 

de Economia Mista.

Promoção do gerenciamento da folha de pagamento dos 

órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, exceto 

Sociedades de Economia Mista.

4 - CEARÁ DO CONHECIMENTO

EIXO

4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA

TEMA

431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO

PROGRAMA

Iniciativa Enunciado Anterior Novo Enunciado

431.1.02 Qualificação dos serviços educacionais de apoio à inclusão 

e ao atendimento das pessoas com deficiência, com altas 

habilidades/superdotação, com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) e pessoas surdas nas escolas da rede 

estadual de ensino.

Qualificação dos serviços educacionais de apoio à inclusão e 

ao atendimento das pessoas com deficiência, com altas 

habilidades/superdotação e com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) nas escolas da rede estadual de ensino.

431.1.05 Promoção da participação democrática  das populações 

vulnerabilizadas no fortalecimento das políticas 

educacionais.

Promoção da participação democrática de representações dos 

movimentos sociais e de instituições afins no fortalecimento 

das políticas educacionais.

5 - CEARÁ PACÍFICO

EIXO

5.1 - JUSTIÇA

TEMA

511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA

PROGRAMA

Iniciativa Enunciado Anterior Novo Enunciado

511.1.06 Promoção da assistência jurídica e psicossocial 

especializada a familiares de vítimas de crimes violentos 

letais intencionais (CVLI) - Programa Acolhe.

Promoção da assistência jurídica e psicossocial especializada 

à população em situação de cárcere, vítimas de crimes 

violentos e familiares.
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