
Formação em aduanas : inscrições abertas para formações oferecidas pela Escola Nacional de 

Aduanas  

 

A Embaixada da França no Brasil tem o prazer de anunciar a abertura das inscrições para as 

formações de curta duração oferecidas pela Direção Geral das Aduanas e Direitos Indiretos. 

Em 2014, a Escola Nacional de Aduanas (Tourcoing) propõe três seminários abertos a funcionários 

estrangeiros. 

Formação: otimização dos controles aduaneiros nos fluxos internacionais - de 19 de maio a 6 de 

junho. 

Objetivos da formação :  

Compreender os aspectos comerciais, jurídicos e logísticos da empresa; 

Analisar as operações de comércio internacional de uma empresa; 

Conhecer e saber aplicar a legislação aduaneira no âmbito dos controles; 

Utilizar as análises de risco para controle ; 

Implantar o poder de controle ; 

Identificar as infrações aduaneiras  ; 

Preparar e realizar um controle ; 

Implantar os mecanismos de gestão das relações durante os controles. 

 

Público alvo : agentes responsável pelas equipes que efetuam controles nos escritórios ou nas 

empresas. 

 

Programa da formação : 

Funcionamento da empresa, aspectos econômicos, jurídicos e logísticos; 

Análise documental ; 

Contabilidade e documentos contábeis ; 

Análise financeira e instrumentos de pagamentos  ; 

Intercâmbios internacionais e documentos aduaneiros ; 

Análise de riscos  ; 

Direitos e obrigações das empresas ; 

Poderes dos agentes aduaneiros ; 

Metodologia de controles  ; 

Relacionamento e gestão de conflitos . 

 

A inscrição deverá ser enviada à Embaixada da França (Serviço de Cooperação e de Ação cultural) 

antes do dia 12 de fevereiro de 2014. 

Formação: engenharia da formação profissional - de 16 a 20 de junho 

Objetivos da formação :  

Iniciação às técnicas pedagógicas abordando os diferentes elementos que permitam a preparação e a 

condução de uma ação de formação; 

Preparar e oferecer cursos sobre termos aduaneiros com a utilização de vários mecanismos 

pedagógicos; 



Promoção do papel do dispositivo de formação e do recrutamento; 

Promoção da concepção de caderno de encargos; 

Promoção da concepção de condutor pedagógico. 

 

Público alvo : agentes que exerçam funções de concepção ou de animação de um serviço de 

formação, agentes destinados a exercer funções de ensino da regulamentação aduaneira.  

 

Programa da formação 

Concepção do caderno de encargos  ; 

Concepção de condutor pedagógico  ; 

Preparação de uma sessão de formação  ; 

Gestão e animação de uma equipe  ; 

Exercício prático. 

 

A inscrição deverá ser enviada à Embaixada da França (Serviço de Cooperação e de Ação cultural) 

antes do dia 7 de março de 2014.  

Formação:  gestão de serviços aduaneiros - de 6 a 24 de outubro 

Objetivos da formação  : 

Preparar para a prática de gestão ; 

Preparar para a condução do projeto ; 

Preparar para a dinâmica do intercâmbio  ; 

Apresentar o controle interno  ; 

Preparar para a avaliação do desempenho ; 

Preparar para a auditoria dos serviços  ; 

Preparar para a engenharia de formação ; 

Preparar para a comunicação interna e externa  ; 

Apresentar a atualidade dos processos das operações comerciais. 

 

Público alvo :agentes que asseguram as funções de gestão e de direção. 

 

Programa da formação: 

O programa, articulado em módulos de uma semana, é definido como segue : 

Prática de gestão  ; 

Condução do projeto ; 

Dinâmica das organizações  ; 

Avaliação, contrôle e qualidade ; 

Atualidade dos processos de operações comerciais . 

 

As inscrições deverão ser entregues à Embaixada da França (Serviço de Cooperação e de Ação 

cultural) antes de 13 de junho de 2014. 

Condições a serem respeitadas por todos os candidatos  



Os candidatos devem entregar as inscrições no Serviço de Cooperação e de Ação cultural da 

Embaixada da França do seu país; 

As fichas de inscrição deverão ser validadas pelo Chefe imediato da administração a que pertencem; 

Os candidatos devem ter domínio da língua francesa escrita e oral; 

Os candidatos devem ter fontes de financiamentos próprios ou uma bolsa da instituição, sendo que 

os recursos financeiros devem ser adequados para se manter na França durante o curso. 

 

 


