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1º Encontro com Gestores começa nessa quinta-feira, 20
Date : 19-02-2014

Começa nessa quinta-feira, 20, o 1º Encontro com Gestores da Prefeitura Municipal de Vitória
da Conquista. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Administração, por meio da
Coordenação de Recursos Humanos, contará com a participação do prefeito, Guilherme
Menezes, do vice-prefeito, Joás Meira, além de secretários, coordenadores e gerentes
municipais.
Durante os dias 20 e 21, serão promovidas atividades motivacionais para os agentes públicos e
ministradas palestras sobre vários temas, entre eles, gestão da produtividade. Além disso, os
presentes participarão de atividades culturais e ginástica laboral.

Valdemir Dias, secretário de Administração

Segundo o secretário municipal de Administração, Valdemir Dias, no encontro serão tratados
assuntos pertinentes a Administração Municipal e trabalhadas questões relacionadas ao
serviço público. "Essa será mais uma reunião de trabalho com essa equipe que já atua de
forma afinada, para que continuemos prestando serviços à comunidade de modo mais eficaz",
declarou.
O encontro, que acontecerá no Salão do Gabinete Civil e na Pousada da Conquista, tem como
objetivos apresentar o cronograma de atividades da Coordenação de Gestão de Pessoas e
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motivar os agentes públicos que estão em contato direto com os 8.500 servidores públicos
municipais.
Confira a programação completa:
Dia 20/02 – Salão do Gabinete Civil

Encontro com os Secretários, Prefeito e Vice-Prefeito
7h30 - Café da manhã
8h - Abertura do Encontro
8h30 - Apresentação do Secretário Municipal de Administração - Valdemir Dias
10h - Intervalo
10h30 - Palestra: Ética (Dr. Fernando de Cássia)
11h30 - Encerramento
Dia 21/02 – Pousada da Conquista
Encontro com os Coordenadores, Gerentes e Administrativos das secretarias

8h - Apresentação cultural e Ginástica laboral
8h30 - Abertura do evento com formação de mesa
9h - Apresentação do Secretário Municipal de Administração - Valdemir Dias
10h30 - Intervalo
11h - Palestra PAD (Dr. Wagner e Sr. Rafael)
12h - Almoço no próprio local
14h - Palestra: Gestão da produtividade (Sr. Geraldo Júnior - Delegado do CRA)
15h - Palestra: Motivação (Sr. Madson Lima - Microlins)
16h - Intervalo
16h30 - Apresentação e Dinâmica com as psicólogas com foco nas Relações Interpessoais
17h30 - Encerramento
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