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A Gerência de Desenvolvimento e Treinamento Técnico-Administrativo (E/SUBG/CGRH/GDTA) é responsável por planejar, coordenar, operacionalizar, avaliar e
replanejar projetos de formação continuada para os pro�ssionais que atuam na área técnico-administrativa da SME.
O planejamento das ações parte de uma pesquisa com todos os servidores lotados na SME, mediante um link encaminhado por e-mail, com o objetivo de ouvi-los
sobre suas prioridades, no que se refere a formação continuada em serviço.
Ao longo do ano de 2019, foram realizadas diversas ações, tais como: Encontros, Workshops, Seminários, Palestras e Congressos.
Para o ano de 2020, estamos preparando, com muito carinho, uma programação especial para atendê-los.
Fique por dentro do que aconteceu em 2019 e aguarde o que está por vir.
 

Equipe da E/SUBG/CGRH/GDTA
(21) 2976-2131 ou (21) 2976-2079

gdtasme@rioeduca.net(mailto:gdtasme@rioeduca.net?subject=Contato%20pelo%20site%20da%20SME%20-%20Semeando%20Mudan%C3%A7as)
Rua Afonso Cavalcanti, nº 455 - sala 155 - bloco I - CASS

Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ
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O�cina de Primeiros Socorros
Realizada em parceria com a Defesa Civil, tendo como foco a instrumentalização dos primeiros atendimentos à vítima, visando minimizar o risco de lesões e
complicações após acidente, apresentando manobras que possibilitem o atendimento seguro.
Período: fevereiro
Locais: Escolas (09.18.054) E.M Baltazar Lisboa , (07.16.072) E.M. Madre Tereza de Calcutá e Calouste Gulbenkian
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Curso Planilha VR
Capacitou os servidores, responsáveis pelo trabalho de controle e acompanhamento da concessão do Benefício Alimentação, lotados nos Níveis Central e
Regional da SME, em procedimentos quanto a utilização das planilhas de VR.
Período: abril
Local: EFAZ - Escola Fazendária do Estado do Rio de Janeiro

Curso Elaboração de Termo de Referência e Projeto Básico
Foi oferecido para os servidores lotados nos Níveis Central e Regional da Secretaria Municipal de Educação e teve como objetivo oferecer aos participantes
informações e mecanismos legais, assim como práticas que pudessem auxiliar quanto a descrição das especi�cações técnicas, de modo a assegurar processos
de licitação econômicos, juridicamente e�cientes e com entregas de bens e serviços de qualidade.
Período: maio
Local: sala 350 – CASS - Bloco I

Neurociência Aplicada ao Ambiente de Trabalho
A Palestra Vivencial foi oferecida em dois momentos: para Lideranças do Nível Central e das Coordenadorias Regionais de Educação, e para servidores das
diversas categorias funcionais lotados em Unidades Escolares, Creches e Espaços de Desenvolvimento Infantil. Teve como objetivo oferecer conhecimentos da
Neurociência como uma ferramenta que ajude a desenvolver habilidades para uma comunicação e�ciente na construção de relacionamentos saudáveis,
favorecendo a interação entre as pessoas, no ambiente de trabalho e na vida em sociedade.
Período: junho e agosto
Locais: CCBB e Auditório dos Correios



Licitações Públicas, com Ênfase na Modalidade Pregão
O curso aconteceu a partir de uma solicitação da Coordenadoria de Administração da Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de capacitar os
servidores que atuam nas licitações públicas, especialmente na modalidade Pregão. O local onde aconteceu o curso foi disponibilizado a partir de uma parceria
entre a E/SUBG/CGRH/GDTA e a CEDAE.
Período: julho
Local: UniverCEDAE

Nutrição e Qualidade de Vida
Palestra interativa com a participção de uma nutricionista da Empresa VR Benefícios que mostrou a importância de uma alimentação balanceada, contribuindo
para o equilíbrio e bom funcionamento do corpo, proporcionando uma re�exão sobre saúde e qualidade de vida.
Período: julho
Local: SME - Bloco I - sala 350 - CASS

Atendimento ao Público
 A Palestra Vivencial teve como objetivo aprimorar competências e habilidades no que diz respeito a comunicação verbal, não verbal e a empatia, proporcionando
o domínio de rotinas e procedimentos essenciais para um atendimento de qualidade.
Período: agosto
Locais: CDURP e E/EPF

Formação sobre Assédio Moral e Confecção de Atas



Foi realizada por solicitação da Coordenadoria de Integração e Gestão, para gestores da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, com objetivo de
instrumentalizá-los quanto a elaboração de documentos e Atas, e ainda, orientá-los no que diz respeito aos procedimentos administrativos que possam se
desdobrar em demandas jurídicas.
Período: outubro
Local: Auditório do CASS - Bloco I

Prevenção de Incêndio

Com o objetivo de prevenir situações de risco que conduzam à ocorrência de acidentes, o Gabinete da SME, em parceria com a E/SUBG/CGRH/GDTA e a
Subsecretaria de Defesa Civil, promoveu o curso Ações de Primeira Resposta para Prevenção e Combate a Incêndio e Treinamento em Escape para servidores
lotados nas Coordenadorias Regionais de Educação, Espaços de Desenvolvimento Infantil, Creches e Unidades Escolares.
Período: no decorrer de 2019
Locais: Sede da Defesa Civil e nas diversas unidades da Secretaria Municipal de Educação
 

Celebrando o Natal
A E/SUBG/CGRH/GDTA realizou este evento, em parceria com a Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro, tendo como objetivo integrar os os servidores
da PCRJ, cidadãos usuários do CASS e os colaboradores que nos auxiliaram nas formações ao longo dos anos, criando um espaço de confraternização em
comemoração ao Natal.
Período: dezembro
Local: Espaço externo do CASS

Avaliação da Programação de 2019

 A E/SUBG/CGRH/GDTA, por intermédio do monitoramento das avaliações, apurou que os itens: aplicabilidade dos conteúdos no dia a dia do trabalho, atuação
dos palestrantes, domínio dos conteúdos, metodologia e clareza de comunicação, obtiveram uma avaliação positiva, superando as expectativas dos participantes.
Diante da relevância das ações desenvolvidas no ano de 2019, considerando o retorno registrado nas Avaliações de Reação, o resultado das Formações
Continuadas foi bastante proveitoso, nos colocando no caminho certo para atender as expectativas no ano de 2020.
Novo Ciclo, Novo Ano!
   Estamos preparando, com muito carinho, uma programação especial para atendê-los em 2020, e convidamos a todos para fazer parte desses momentos, que
serão divulgados ao longo do ano no Semeando Mudanças e nas Mídias da SME.
Agenda de Janeiro
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