28 DE OUTUBRO: DIA DO SERVIDOR PÚBLICO
O Dia do Servidor Público foi instituído em 28 de outubro de 1939, data em que
o presidente Getúlio Vargas assinou o Decreto nº 1.713, que rege os direitos e deveres desse
profissional. Esta data homenageia os funcionários dos órgãos públicos, atores responsáveis
pela movimentação da máquina administrativa estatal, através da efetiva prestação de serviços à
sociedade, garantindo o pleno funcionamento do Estado em todos os poderes da Federação.

PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PARA HOMENAGEAR O
SERVIDOR PÚBLICO
A Escola de Contas Públicas, visando promover a integração, o bemestar e uma reflexão quanto ao papel do servidor público para a sociedade alagoana,
apresenta a programação da SEMANA DO SERVIDOR PÚBLICO, comemoração em
homenagem aos funcionários públicos desta Corte de Contas, com momentos de
esclarecimentos, cultura e entretenimento, através de palestras educativas de relevantes
temas, abarcando diversas áreas do relacionamento humano, sejam elas profissionais ou
pessoais.








26/10/2015 (SEGUNDA-FEIRA)
- 9h: Solenidade de abertura: Auditório Jorge Assunção;
- 10h: Palestra: Consciência e Espiritualidade no Serviço Público – Vitor José;
- 11h: Cinema no TCE/AL: Exibição de longa-metragem alagoano – “Dani,
minha história, minha vida e uma música” - Josenil Bandeira (Kairos – Escola
de Teatro).
27/10/2015 (TERÇA-FEIRA)
- 9h: Mesa Redonda (Auditório Jorge Assunção): A importância da atividade
física para uma vida equilibrada – Palestrantes: Jane Cleide Santos da Silva,
Polyanna Toledo da Paz Azevedo e Djenane Costa D'Oliveira Holanda
(ASTCA);
- 10h: Espaço Saúde ASTCA (Hall do TCE/AL): Massoterapia, verificação de
pressão arterial, teste de glicemia e aulão de dança (Professor Fabian).
28/10/2015 (QUARTA-FEIRA)
9h: Mesa redonda (Auditório Jorge Assunção): Busca pela efetivação dos
direitos dos servidores públicos: Troca de experiências com Presidentes de
Sindicatos Alagoanos.
Moderadores: Procurador Ricardo Schneider (MPC/AL) e servidores da Casa.
10h30: Sorteio de Brindes.
29/10/2015 (QUINTA-FEIRA)
- 10h30: Apresentação do Coral Cantos e Contas do TCE/AL (Hall do
TCE/AL)
- 13h: Festividade do TCE/AL no Clube do Sindicontas/AL.

