V WORKSHOP XBRL - TAXONOMIA SICONFI
E MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC)
EDITAL-Julho/2017
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por meio da Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade
Aplicadas à Federação (CCONF), realizará o “V Workshop XBRL - Taxonomia Siconfi e MSC”, de 19 a 21 de julho
de 2017, na ESAF - Brasília, com carga horária de 24 horas.

1. OBJETIVO
Compartilhar e incentivar a busca pelo conhecimento sobre o padrão XBRL, e fomentar o aumento de criação
de instâncias XBRL e da Matriz de Saldos Contábeis - MSC, por meio da utilização do Siconfi.

2. RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se que os participantes do evento aprimorem o conhecimento no padrão XBRL, sendo capazes
principalmente de:
a) Compreender a arquitetura da taxonomia XBRL utilizada no Siconfi;
b) Compreender e aplicar as relações entre os elementos definidos na taxonomia utilizando linkbases;
c) Compreender e aplicar os conceitos da taxonomia XBRL Global Ledger - GL;
d) Compreender a estrutura da Matriz de Saldos Contábeis; e
e) Compreender e aplicar o processo automatizado de geração de relatórios a partir da MSC.

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo programático será composto pelos seguintes tópicos:
19/07: Taxonomia XBRL FR - tópicos básicos e intermediários;
20/07: Taxonomia XBRL FR e GL - tópicos básicos e intermediários.
21/07: Estrutura da Matriz de Saldos Contábeis, Processo de automatização da conversão da MSC em
relatórios usando o Siconfi

4. PÚBLICO-ALVO
Profissionais da área de Tecnologia da Informação e de negócio envolvidos com prestação de contas dos entes
Federados.
ATENÇÃO: É fundamental que o candidato tenha afinidade com linguagens de marcação (XML) e/ou
elaboração de relatórios contábeis e fiscais.

5. VAGAS, PRÉ-INSCRIÇÕES, SELEÇÃO e HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO
Serão oferecidas 20 vagas.
Os candidatos podem se pré-inscrever no endereço http://www.tesouro.gov.br/-/programacao-deeventos-da-federacao , de 13 a 18 de junho de 2017. Dia 19 de junho de 2017 os selecionados receberão email solicitando a confirmação de suas presenças no evento, tendo até o dia 21 de junho para responder. Dia
22 de junho os selecionados que não confirmaram presença no evento serão excluídos e serão chamados mais

candidatos, dentre os que estiverem na lista de pré-inscritos, até completar o número de vagas, e terão
também 3 dias úteis para confirmarem presença. Esse processo se repete até se completarem as 20 vagas.
Cada candidato com inscrição homologada (selecionado e confirmado) receberá e-mail com a homologação
de sua inscrição.
Na seleção será priorizada a ordem de pré-inscrição.
A lista das inscrições homologadas (candidatos selecionados e confirmados) pela CCONF/STN será divulgada
no endereço http://www.tesouro.fazenda.gov.br/treinamentos-e-eventos dia 30/06/2017.
Importante:


Caso o candidato confirme a sua presença e por qualquer motivo não compareça ao evento, sem
justificativa aceita pela STN, ficará impedido de participar nos próximos dois Workshops e Fórum
Siconfi, além de outros eventos com vagas limitadas promovidos pela STN.



Os candidatos que não tiveram suas inscrições homologadas pela CCONF não poderão participar do
evento.

6. DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
Haverá emissão online de declaração de participação aos participantes que obtiverem o mínimo de 85%
(oitenta e cinco por cento) de frequência no evento.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) A partir de 24 de julho o participante poderá emitir sua Declaração de Participação (Aba Certificado),
após avaliar o evento (Aba Avaliação) no endereço http://www.tesouro.gov.br/-/programacao-deeventos-da-federacao
b) As despesas com deslocamento, hospedagem, transporte local, alimentação e outras serão de
responsabilidade do participante ou de seu órgão de exercício.
c) Dúvidas serão esclarecidas pela CCONF/STN por meio do e-mail treinamentoscconf@tesouro.gov.br.

