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Pauta
No dia onze de março de dois mil e vinte um, por meio da ferramenta Google Meet, conforme solicitado
pelo despacho nº 3985 no processo sei nº 0004770-71.2019, que tinha como objetivo inicial debater ações
e propostas do Projeto Ciclos de Vida referente ao programa de preparação para aposentadoria. Porém,
também teve como pauta a reunião sobre o formulário do teletrabalho para conhecer o perfil do servidor
que encontra-se nessa modalidade de trabalho, foram discutidas ações e algumas mudanças pontuais sobre
a gestão do tempo a ser inserida no formulário, bem como, um novo agendamento da reunião datada para
o dia 12/03/2021 às 11:00 horas no google meet para debater e finalizar as mudanças que foram inseridas
no formulário, tendo como participantes na primeira pauta da reunião: Andriny Vilacorta de Araújo, Iriá
Farias Franca Modesto Gadelha, Milene Moura, Josineia da Silva Costa Jhonatha Lima e Andrea Zilio.
A segunda Pauta da Reunião tendo como participantes Andriny Vilacorta de Araújo, Iriá Farias FRanca
Modesto Gadelha, Milene Moura e Josineia da Silva Costa, teve como debate o projetos ciclos de vida.
Inicialmente houve uma apresentação do projeto contido no evento nº 0645655, cronograma, participantes
e palestrantes. Quanto ao participantes serão os servidores que encontram-se em abono de permanência,
definido inicialmente dois grupos de no máximo 30 pessoas. Os paletrantes definidos são Milene Moura e
Josineia que ficarão com o primeiro tema a saber: " Sentidos de aposentar-se, aposentadoria e
envelhecimento", o segundo tema Andriny ou outra possível pessoa a ser indicada pela diretora Iriá sobre
"Benefícios do direito previdenciário e RH, "Gerindo Finanças" possivelmente um servidor da DIFiC a
ser indicado pela Iriá, "Cuidados de Saúde" profissionais da GEVID, "novos Rumos, empreendedorismo"
Iriá ficou de verificar com o servidor da casa ou outro profissional para ministrar esse curso.
No mais, Iriá deu a sugestão de acrescentar a servidora Ivanete para elaboração da metodologia e
cronograma.
Por fim, outra reunião ficou agendada para a próxima quinta-feira no dia 18/03/2021 às 11h pelo google
meet.
Segue a pauta para conhecimento e ciência dos participantes.
Decisões
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Decisões
Item

Decisão

Quem

Quando

1

Acréscimo de item no formulário do home-office referente gestão
no tempo.

Jhonatha Lima 12/03/2021

1

Agendamento de reunião para discussão e análise final do
formulário do Home-Office agendada no dia 12/03/2021 às 11h

Todos os
12/03/2021
participantes

1

Discussão e deliberação do programa de preparação para a
aposentadoria

todos

18/03/2021

1

Escolha de proffisonais para ministrar os demais cursos.

Iriá

18/03/2021

Observações

Foram realizadas duas reuniões:
a) Formulário do CORAP
b) programa ciclos de vida.

Segue para conhecimento.

Participantes
Nome

Assinatura

Data

Iriá Faria Franca Modesto
Andriny Vilacorta de Araújo
Josineia da Silva Costa
Milene Moura
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Jhonatha Lima
Andrea Zilio
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art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Jhonatha Lima da Silva, Assessor(a) Técnico(a), em 15/03/2021, às
08:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Andrea Laiana Coelho Zilio, Diretor(a), em 15/03/2021, às 12:54,
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