
O CEFOSPE deu início, no final do ano passado, a promoção de Cursos EAD (Ensino à 
Distância) facilitando, assim, a participação dos servidores públicos dos municípios do 
interior do estado. Atentem para o calendário, abaixo:
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2018

CURSOS EAD

A maior
homenagem que
elas podem receber
é o nosso respeito.
Não só hoje, mas 
todos os dias.

NOME DO CURSO PERÍODO CARGA HORÁRIA

Redação Oficial 19/03 a 22/04/2018 24H

20H

20H

20H

19/03 a 15/04/2018

19/03 a 22/04/2018

19/03 a 15/04/2018

Desfazimento de Bens Móveis Inservíveis

Inteligência Emocional: Reflexões e 
Práticas para o autodesenvolvimento 

Básico de Contratos Administrativos

08/03 - Dia Internacional da Mulher. 

Essa data faz alusão às guerreiras que 
morreram queimadas vivas numa 
fábrica em Nova York, num ato de 
coragem coletivo de protesto contra a 
exploração do trabalho, no início da era 
industrial. Avanços ocorreram e as 
mesmas passaram a ocupar diversos 
espaços públicos e privados de trabalho, 
contudo, persistem sobre elas as 
demandas domésticas, refletindo, ainda, 
a divisão de papéis historicamente 
construída. Pesquisas apontam que 90% 
das mulheres são responsáveis por 
cuidados relacionados à saúde da 
família. O quadro de servidores da UPE é 
constituído, majoritariamente (70%), por 

mulheres e as parabenizamos pela data 
e seu atuante papel na construção da 
Universidade. 



ACUPUNTURA PARA SERVIDORES: 
A PRODEP/GDPQVT, em parceria com o 
HUOC e colaboração da fisioterapeuta 
Cristiane Lins, estará prestando esse 
serviço para os servidores da UPE. Terá 
início no dia 05 de março e o atendimento 
será às segundas e quartas-feiras, de 12 
às 14 hs, no Serviço Especializado de 
Segurança e Medicina do Trabalho do 
Hospital Oswaldo Cruz (antigo prédio do 
RH). Agende sua consulta presencialmente 
ou pelo telefone 31841310 até as 12:30.

INCENTIVO À LEITURA: 
A PRODEP/GDPQVT entendendo que o 
conhecimento é essencial à formação 
crítica do sujeito e, a partir da doação de 
alguns livros de literatura, auto-ajuda, 
etc, criou um espaço, na referida 
Pró-Reitoria, para empréstimo de livros 
para os servidores inicialmente lotados 
na Reitoria. Você, servidor, pode apoiar a 
implementação dessa ação, doando 
livros novos ou usados, diretamente à 
PRODEP (Ana Wylma ou Mônica 
Moreira).
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NOVIDADES!!!

CURSOS PRESENCIAIS

NOME DO CURSO PERÍODO HORÁRIO CARGA HORÁRIA

Saúde e Segurança no Trabalho 12 a 16/03/2018 20H

20H

8H

20H

19 a 23/03/2018

27/03/2018

19 a 23/03/2018

13h:30 às17h

13h:30 às17h

08h30 às17h

13h:30 às17h

Noções de Gestão de 
Pessoas no Serviço Público

Cultura e Clima Organizacional

Indicadores para Gestão por 
Resultados no Setor Público


