


Mensagem  

 DRH/EGP 

Um milionário excêntrico que queria ser sábio resolveu fazer uma viagem à 

Índia para contatar um guru. Lá chegando, foi até um castelo nas montanhas, 

onde encontrou um homem sábio. 

 Aproximou-se e disse: 

 - Senhor guru, eu quero ser sábio! 

 O homem sorriu diante da solicitação direta do milionário e com a voz 

pausada disse: 

 - Pois não, isto não tem nada de difícil; aliás, o senhor chegou em um 

momento muito importante, pois estamos exatamente na hora do chá. 

 E tomando o bule indagou: 

 - O senhor aceitaria uma xícara de chá? 

 O milionário prontamente aceitou, e o guru pegou uma xícara e começou a 

servi-lo. Foi enchendo, enchendo a xícara até que a xícara encheu e o chá 

começou a transbordar, mas, mesmo assim o homem sábio continuou 

colocando chá. 

 O milionário, sem entender, e percebendo que o homem sábio não parava de 

colocar o chá na xícara disse apontando para a xícara: 

 - Sr. Guru, está transbordando! 

 O guru olhou para o milionário sem cessar de colocar o chá na xícara e 

respondeu-lhe: 

 - Eu sei - e completou - esta xícara está exatamente como sua cabeça, ou 

seja, enquanto não tirar o que ela tem dentro, nada de novo conseguirá 

colocar nela. 

 

                                 Autoria de Rubens Fava 

 

 O maior desafio de nossos tempos é o de aprender a desaprender, 

para somente depois aprender algo novo.  

 Aprender a desaprender significa evoluir, estar aberto às mudanças, se 

permitir reaprender. 

 Nesse contexto de grandes mudanças surge o conceito lifelong 

learning – aprendizagem ao longo da vida, onde o aprendizado não se 

limita à infância, adolescência ou início da vida adulta de uma pessoa, ele 

pode acontecer  ao longo de uma trajetória, disponível em diferentes tempos e 

lugares. 

 

  



Equipe  

EGP/2020 

Reflexão 



Com o outro eu 

aprendo a fazer,  

a conviver e  

a ser. 



Acesso ao Portal do Aluno 
Com os números de seu CPF e matrícula em mãos, acesse  

http://hotsite.bauru.sp.gov.br/escoladegoverno/ e clique em “Portal do Aluno – 

Acesso”, disponível no canto superior direito da tela para consultar cursos, se 

inscrever, imprimir  certificados. Lá você também encontra mais informações 

sobre a programação, como ementa, horário, local e vagas dos cursos.  

Acesse o site periodicamente para acompanhar as confirmações ou possíveis 

alterações das palestras e ficar por dentro das demais  atividades que serão 

oferecidas pela Escola de Gestão Pública!  

 

Inscrições 
Para realizar sua inscrição, entre com os seus dados no Portal do Aluno e confira a 

aba “Cursos”, vá em “Inscrições Abertas”. Para matricular- se no curso desejado, 

clique no botão mostrado abaixo.  

  

Deferimento da inscrição  
Uma vez matriculado no curso, sua chefia precisa autorizar sua participação. Para 

isso, você pode: 

 

1) Em “Meus Cursos”, solicite a autorização online para a chefia, clicando no 

botão mostrado ao lado;  

  

2) Em “Meus Cursos”, imprima seu comprovante de inscrição,  clicando no botão 

mostrado ao lado, e apresente-o no dia do curso.  

 

 

Certificados 
Para imprimir seus certificados, no Portal do Aluno, clique em seu  nome, no canto 

superior direito, e selecione “Meus Cursos”. O  certificado dos cursos concluídos 

podem ser impressos clicando no  botão mostrado abaixo, basta prosseguir  com 

a avaliação do curso para ter  acesso ao seu certificado. 

 

 

  

Lembre-se! 
Fique atento às regras para um melhor aproveitamento de seu curso!  

E, se ainda tiver dúvidas, consulte a seção “Perguntas Frequentes” no site da  

EGP Bauru! 

 

Orientações 

“Não podemos resolver nossos problemas com os mesmos  

 pensamentos que tivemos quando os criamos”. 

- Albert Einstein 

 



 

. 

 

De olho na 

Qualidade 

Compareça à atividade com no mínimo 10 minutos de antecedência; 

 

Tolerância de 15 minutos para entrada e assinatura da lista de  

presença; 

 

Os celulares deverão permanecer desligados ou no modo silencioso, 

para serem usados somente  em caso de extrema necessidade; 

 

Leve sempre caneta e papel para anotações; 

 

Inscreva-se conscientemente, caso contrário, cancele sua matrícula  

ainda no período de inscrição. 

 

Sempre que possível traga seu copo ou garrafa não descartáveis para  

as ações, assim, contribuímos para um mundo mais sustentável 

"Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade“ 

 – Sêneca  

 



• Auditório do Gabinete do Prefeito: Praça das Cerejeiras, 1-59, 3º  

andar; 

• Auditório da Caixa Econômica Federal: Av. Getúlio Vargas, 20-105,  

3º andar; 

• Auditório da FOB/USP: Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, 

Térreo  

• Auditório  do SENAI: Rua Virgílio Malta, 11-22; 2º andar 

• NAPEM: Av. Duque de Caxias, 16-55,; Térreo  

 FACULDADE ANHANGUERA 

 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

 FACULDADE DE AGUDOS / FAAG 

 FACULDADE DE TECNOLOGIA / FATEC 

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU / FOB/USP 

 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL / 

SENAC 

 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL / SENAI 

 UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO / 

UNIESP 

 UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO / UNINOVE 

 UNYLEYA EDUCACIONAL  

 CENTRO UNIVERSITÁRIO SAGRADO CORAÇÃO / 

UNISAGRADO (USC) 

Endereços 

Úteis 

Convênios e/ou Parcerias 

“Há momentos nesta vida que temos que aprender a desaprender,  

  para reaprender tudo novamente.”  

- Claudiano Clemente 

 



CALENDÁRIO 

2020  

“Nossa paciência conquistará mais do que a nossa força”  

 Edmund Burke 

Semana do Servidor 

Aniversário de Bauru 

Fórum  Aprender 

Dia do Servidor 



  

Período de replanejamento EGP/2020 

 

16/01 (quinta-feira) - 18h 

Treinamento para Concurso I 

Sandra Marquezi Pirola Bezerra  - SMA/DRH 

Vagas: 450 

Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves  

 

 

 

 

 

Janeiro Branco - Saúde mental/Jornal Mural 
Paço Municipal 

 

   

“Mesmo que já tenhas feito uma longa caminhada, há 

sempre um novo caminho a fazer”. 

 - Santo Agostinho 

 

  

 

JANEIRO 



"Quando eu me despojo do que sou, me 

torno o que eu poderia ser"  

– Lao Tsé 

13/02 – (quinta- feira) - 8h30min às 11h30min     

I Fórum - APRENDER, DESAPRENDER E REAPRENDER: mudança para o futuro 

Andressa Binato de Castro Martins - SMA/DAF                                                               

Marcela Palaro - SMA/DAF 

Sandra Marquezi Pirola Bezerra - SMA/DRH 

Walquiria Colla de Abreu Bastos - SMA/EGP 

Marcela da Silva Santos Camargo – SMS/DGTS 

Vagas: 450 

Auditório da FOB-USP/Bauru 

 

20/02 - (quinta-feira) - 9h às 11h  

Palestra: Levantamento de  requisitos 

Thayra Pedroso SMF/TI 

Vagas: 50 

Auditório do Gabinete do Prefeito  

 

 

27/02, 26/03, 23/04, 28/05, 25/06 – (quintas-feiras) - 8h às 11h   

Curso: DIÁLOGOS: uma construção em Direitos Humanos para  o  servidor público” 

Módulo I 

Adriana Yara Dantas Canuto Minozzi SMA/EGP- NEDH 

Clodoaldo Meneguelo Cardoso ODH-UNESP/Bauru 

Rosangela Pereira da Silveira Thenório Comis.DH - OAB/Bauru 

Vanessa Isabella dos Santos Ramos - Gabinete -PMB 

Vanessa Marinho Cunha Pescarollo - SME 

Vagas: 50 

Auditório do Gabinete do Prefeito 

 

28 /02 – (sexta-feira) -9h às 11h  

Metodologias ágeis -   SCRUM 

Thayra Pedroso SMF/TI 

Vagas: 50 

Auditório do Gabinete do Prefeito  

 

 

 

 

21/02 
Ação Motivacional: A verdadeira festa é a 

de trabalho em equipe! 
Paço Municipal 

 

FEVEREIRO 



“Não crie limites para si mesmo. Você 

deve ir tão longe quanto sua mente 

permitir. O que você mais quer pode ser 

conquistado”  

– Mary Kay Ash 

 
 02/03, 16/03, 06/04 e 22/04 – (segundas –feiras) – 9h às 11h   

Curso: No que posso te ajudar? - Atendimento humanizado no serviço 

público municipal /Turma Saúde 

Nuria Priscila Valentini Borro Moretto SMA/DRH 

Simone Aparecida Fachion Francisco Vieira SMA/DRH 

Carla Barreto  

Carla Silva Ouvidoria Municipal 

Elson Reis  Ouvidoria Municipal 

Alessandra Pereira Lima SMS 

Magna Gabriella Vigano SMS 

Vagas: 50 

Auditório do Gabinete do Prefeito  

03/03 – (terça- feira) - 14h às 17h 

I FORUM APRENDER, DESAPRENDER E REAPRENDER: mudança para o 

futuro 

Andressa Binato de Castro Martins - SMA/DAF 

Marcela Palaro - SMA/DAF 

Marcela da Silva Santos Camargo -SMS/DGTS 

Sandra Marquezi Pirola Bezerra - SMA/DRH 

Walquiria Colla de Abreu Bastos - SMA/EGP 

Wagner Antonio Jr – SME/DPPE 

Vagas: 450 

 Auditório da FOB 

 

04, 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31/03 -  (terças e quartas-feiras)  

Projeto: O Protagonista: educação e formação como meio de  transformação 

Adriana Yara Dantas Canuto Minozzi  

Vagas: indefinido 

FUNPREV 

 

04/03 –(quarta – feira) – 9h às 12h 

Palestra: Mulher  é Show! 

Carla Barreto 

Vagas: 50 

Auditório do Gabinete do Prefeito 

 

05/03 – (quinta-feira) – 9h às 11h 

Mesa redonda: Mulher em movimento: valores, conquistas e desafios no 

trabalho e na vida 

Lázara Gazzetta -  Fundo Social de Solidariedade Souza 

Kátia Valéria dos Santos Souza – CMDCA/Movimento Resiste Mulher - Bauru 

Ana Raquel Perico Mangili – Jornalista 

 

MARÇO 



 “Não há saber mais ou saber menos: 

há saberes diferentes”  

– Paulo Freire 

  

09/03, 13/04, 04/05 e 08/06 – (segundas-feiras) - 8h às 11h  

Curso: Práticas educativas na formação de servidores públicos 

Ana Maria Lombardi Daibem,  

Adriana Yara Dantas  Canuto Minozzi – EGP 

Griselda Luiza Purini 

Carga horária: 12h presenciais+ 9h de atividade assincrona= 21h 

Vagas 30 

Auditório do Gabinete do Prefeito 

 

10/03 – (terça-feira)  - 9h às 11h 

Modelos para controle de tarefas e   atividades – Trello 

Thayra Pedroso SMF/TI 

Vagas: 50 

Auditório do Gabinete do Prefeito  

 

12/03 – (quinta-feira) - 13h30min  às 16h30min   

 I FORUM:  NOVA PREVIDÊNCIA… NOSSA PREVIDÊNCIA... MEU FUTURO  

 Gilson Gimenes Campos - FUNPREV 

 Tiago Henrique Barbosa - Comis Direito Previdenciário OAB/Bauru 

 Vagas: 450 

 Auditório da FOB 

 

19/03 – (quinta-feira )– das 9h às 12h 

Novas ferramentas em Desenvolvimento Humano 

Mariana Dias – FAAG 

Vagas: 50 

Auditório do Gabinete do Prefeito  

 

18/03, 15/04; 13/05 e 10/06  - (quartas-feiras) -  8h às 11h  

Curso: Cerimonial e eventos: do protocolo à prática II 

Paulo Canalli Filho - Empresa Brasileira Correios e Telégrafos 

Raquel Cabral - FAAC/UNESP Bauru 

Ricardo  Polettini - Imprensa Municipal   

Susana Godoy  -  SMC 

Vagas: 50 

Auditório do Gabinete do Prefeito 

(Carga horária: 12h presenciais + 9h de atividade assincrona, totalizando 21h) 

 

 

 

 

MARÇO 

06/03 
Ação Motivacional: Mãos - Mulher 

-Progresso  
Paço Municipal 



“Para ser um campeão você tem que 

acreditar em si mesmo quando ninguém 

mais acredita” 

 – Muhammad Ali 

 

25/03 – (quarta-feira) – das 9h às 12h 

Dengue, Zica e Vacinas, o que devemos saber e fazer ? 

Carla Barreto 

Vagas: 50 

Auditório do Gabinete do Prefeito 

 

27/02, 26/03, 23/04, 28/05 – (quintas –feiras) - 8h às 11h 

Curso: Diálogos: uma construção em Direitos Humanos para o  servidor 

público” - Módulo I 

Adriana Yara Dantas Canuto Minozzi SMA/EGP- NEDH 

Clodoaldo Meneguelo Cardoso ODH-UNESP/Bauru 

Rosangela Pereira da Silveira Thenório Comis.DH - OAB/Bauru 

Vanessa Isabella dos Santos Ramos - Gabinete -PMB 

Vanessa Marinho Cunha Pescarollo – SME 

Vagas:30 

local 

(Carga horária: 12h presenciais + 9h de atividade assíncrona, totalizando 21h) 

 

30/03, 27/04, 25/05 e 29/06 – (segunda –feira) - 09h às 11h  

Curso: No que posso te ajudar?Atendimento humanizado no serviço público 

municipal 

Nuria Priscila Valentini Borro Moretto - SMA/DRH 

Simone Aparecida Fachion Francisco Vieira - SMA/DRH 

Carla Barreto 

Carla Silva - Ouvidoria Municipal 

Elson Reis  - Ouvidoria Municipal 

Vantuil Campanari  - SEDECON 

Vagas: 50 

Auditório do Gabinete do Prefeito 

MARÇO 



02/03 e 16/03, 06/04 e 22/04 – (segunda –feira) – 9h às 11h  

Curso: No que posso te ajuda?Atendimento humanizado no serviço público 

municipal /Turma Saúde 

Nuria Priscila Valentini Borro Moretto SMA/DRH 

Simone Aparecida Fachion Francisco Vieira SMA/DRH 

Carla Barreto  

Carla Silva Ouvidoria Municipal 

Elson Reis  Ouvidoria Municipal 

Alessandra Pereira Lima SMS 

Magna Gabriella Vigano SMS 

Vagas: 50 

Auditório do Gabinete do Prefeito 
 
01/04 – (terças e  quartas – feiras)  

Projeto: O Protagonista: educação e formação como meio de  transformação 

Professora Adriana Yara Dantas Canuto Minozzi 

Vagas: indefinido 

FUNPREV  

 

09/03, 13/04, 04/05 e 08/06 – (segundas-feiras)- 8h às 11h  

Curso: Práticas educativas na formação de servidores públicos  

Ana Maria Lombardi Daibem,  

Adriana Yara Dantas  Canuto Minozzi – EGP  

Griselda Luiza Purini  

Carga horária: 12h presenciais+ 9h de atividade assincrona= 21h  

Vagas 30  

Auditório do Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 

 
 
 

“Aprendi a aceitar desafios que nunca 

pensei fazer antes.”  

– Ginni Rometty ABRIL 

09/04 
Ação Motivacional: Páscoa, seja a 

mudança! 
Paço Municipal 

 



 

 
18/03, 15/04, 13/05, 10/06 – (quartas-feiras) das 8h às 11h  / 

Curso: Cerimônial e eventos: do protocolo à prática.II 

Paulo Canalli Filho - Empresa Brasileira Correios e Telégrafos 

Raquel Cabral - FAAC/UNESP Bauru 

Ricardo  Polettini - Imprensa Municipal   

Susana Godoy  -  SMC 

Vagas: 50 

Auditório do Gabinete do Prefeito 

(Carga horária: 12h presenciais + 9h de atividade assíncrona, totalizando 21h)  

 

27/02, 26/03, 23/04, 28/05 –(quintas-feiras) – 8h às 11h  

Curso: Diálogos: uma construção em Direitos Humanos para o  servidor 

público” Módulo I 

Adriana Yara Dantas Canuto Minozzi SMA/EGP- NEDH 

Clodoaldo Meneguelo Cardoso ODH-UNESP/Bauru 

Rosangela Pereira da Silveira Thenório Comis.DH - OAB/Bauru 

Vanessa Isabella dos Santos Ramos - Gabinete -PMB 

Vanessa Marinho Cunha Pescarollo – SME 

Vagas: 50 

Auditório do Gabinete do Prefeito 

 

30/03, 27/04, 25/05 e 29/06 – (segunda –feira) – 09h às 11h 

Curso: No que posso te ajuda?Atendimento humanizado no serviço público 

municipal  

Nuria Priscila Valentini Borro Moretto - SMA/DRH 

Simone Aparecida Fachion Francisco Vieira - SMA/DRH 

Carla Barreto  

Carla Silva - Ouvidoria Municipal 

Elson Reis - Ouvidoria Municipal 

Vantuil Campanari   - SEDECON 

Vagas: 50 

Auditório do Gabinete do Prefeito 

 
30/04 – (quinta-feira) – das 8h às 12h 
Teleconferência ABTD – O Líder Coaching 

Vagas: 50 

Auditório do Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 “Eu quero desparender para aprender de 

novo. Raspar as tintas com que me 

pintaram. Desencaixotar emoções, 

recuperar sentidos” 

Rubem Alves 

 

ABRIL 



            

  

 “Muda tuas ideias e mudarás teu mundo”  

– Norman Vincent Peale 

 

 

 

05 e 06/05 – (terças e  quartas – feiras) 

Projeto: O Protagonista: educação e formação como meio de  transformação 

Professora Adriana Yara Dantas Canuto Minozzi 

Vagas: indefinido 

FUNPREV 

06/05 – (quarta-feira)  - 9h às 11h  

I FORUM – Nova legislação do Estágio Probatório à Avaliação (Turma 1) 

Priscila Arruda Sato - SMA/DAF 

Angelica de Lima Cardoso - SMA/DAF 

Vagas:  

 

07/05 – (quinta-feira)  - 8h às 17h                                                                         

EVENTO TRIBUNAL DE CONTAS 

 

18/03, 15/04, 13/05, 10/06 - quartas-feiras - 8h às 11h 

Curso: Cerimônias e eventos: do protocolo à prática.II 

Paulo Canalli Filho - Empresa Brasileira Correios e Telégrafos 

Raquel Cabral - FAAC/UNESP Bauru 

Ricardo  Polettini - Imprensa Municipal   

Susana Godoy  -  SMC 

Vagas: 50 
Auditório do Gabinete do Prefeito  

 
20/05 – (quarta-feira) – das 13h às 17h 
Teleconferência ABTD –  

Vagas: 50 

Auditório do Gabinete do Prefeito 

 

21/05 – (quinta-feira) – das 8h às 17h 

Programa de Preparação para Aposentadoria – Módulo II 

Vivenciando o PPA: Experiência, Sensação, Emoção e Projeto de Vida 

Walquiria Colla de Abreu Bastos – EGP 

Vagas: 50 

Auditório Jardim Botânico 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIO 



 “Conhecimento não é aquilo que 

você sabe, mas o que você faz com 

aquilo que sabe” 

– Aldous Huxley 

  

 

 

 

30/03, 27/04, 25/05 e 29/06 – (segunda –feira) – 09h às 11h 

Curso: No que posso te ajuda?Atendimento humanizado no serviço público 

municipal 

Nuria Priscila Valentini Borro Moretto SMA/DRH 

Simone Aparecida Fachion Francisco Vieira SMA/DRH 

Carla Barreto  

Carla Silva Ouvidoria Municipal 

Elson Reis  Ouvidoria Municipal 

Vagas: 50 

Auditório do Gabinete do Prefeito 

 

27/02, 26/03, 23/04, 28/05 – (quintas-feiras) - 8h às 11h  

Curso: Diálogos: uma construção em Direitos Humanos para o  servidor 

público” Módulo I 

Adriana Yara Dantas Canuto Minozzi SMA/EGP- NEDH 

Clodoaldo Meneguelo Cardoso ODH-UNESP/Bauru 

Rosangela Pereira da Silveira Thenório Comis.DH - OAB/Bauru 

Vanessa Isabella dos Santos Ramos - Gabinete -PMB 

Vanessa Marinho Cunha Pescarollo – SME 

Vagas: 50 

Auditório do Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIO 

08/05 
Ação Motivacional: Construindo um 

mundo melhor 
Paço Municipal 

 



Toda forma de saber nasce de um não 

saber. 

- Padre Fábio de Melo  

 

03/06 -  (quartas – feiras) 
Projeto: O Protagonista: educação e formação como meio de  transformação 

Professora Adriana Yara Dantas Canuto Minozzi 

Vagas: indefinido 

FUNPREV 

 

03/06 – (quarta-feira)  - 9h às 11h  

 FORUM – Nova legislação do Estágio Probatório  (Turma 2) 

Priscila Arruda Sato - SMA/DAF 

Angelica de Lima Cardoso - SMA/DAF 

Vagas:  

 

 

18/03; 15/04; 13/05; 10/06; - (quartas-feiras) - 8h às 11h   

Curso: Cerimônias e eventos: do protocolo à prática.II 

Paulo Canalli Filho - Empresa Brasileira Correios e Telégrafos 

Raquel Cabral - FAAC/UNESP Bauru 

Ricardo  Polettini - Imprensa Municipal   

Susana Godoy  -  SMC 

Vagas: 50 

Auditório do Gabinete do Prefeito 

 

24/06 – (quarta-feira) - 8h às 12h  

Teleconferências ABTD 

Auditório do Gabinete do Prefeito 

 

30/03, 27/04, 25/05 e 29/06 – (segunda –feira) – 09h às 11h 

Curso: No que posso te ajuda?Atendimento humanizado no serviço público 

municipal 

Nuria Priscila Valentini Borro Moretto SMA/DRH 

Simone Aparecida Fachion Francisco Vieira SMA/DRH 

Carla Barreto  

Carla Silva Ouvidoria Municipal 

Elson Reis  Ouvidoria Municipal 

Vagas: 50 

Auditório do Gabinete do Prefeito 
 
 

 

 

JUNHO 



A ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA realiza atividades de  

Aprimoramento Profissional e Pessoal, com atuação  também 

na área da Educação Formal. 

 

 

As ações para Educação Formal estão direcionadas  para 

ampliação da escolaridade dos servidores  públicos 

municipais. 

 

 

É direito do ser humano que a educação seja fornecida  

desde as idades iniciais. Entretanto, algumas situações  

podem interferir na vida das pessoas causando um  

abandono ou falta de oportunidade de estudar. 

 

 

UMA PESSOA QUE VOLTA A ESTUDAR RESGATA A  

AUTOESTIMA, A VONTADE DE VIVER E TRABALHAR, A  

AUTONOMIA, A CIDADANIA, A CONSCIÊNCIA SOCIAL E  

INTERPESSOAL. 

 

A Escola de Gestão Pública tem uma ação de incentivo  aos 

servidores para ampliação da escolaridade,  oferecendo 

oportunidade de conclusão do Ensino  Fundamental (1º ao 5º 

ano) com a parceria da  Secretaria Municipal de Educação 

- sala de EJA -  Educação de Jovens e Adultos. 

Projeto “O Protagonista” 



O Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA)  

oferece um total de 33 salas de aula em 24 locais da  

cidade, sendo: 02 no período da manhã: 06 no período  

da tarde e 25 no período da noite. 

 

 

Para aqueles que precisam finalizar o Ensino  

Fundamental do 6º ao 9º ano, procure a Escola 

Aníbal  de França, CEEJA (antigo CESUB) e a 

Escola Luiz  Zuiani, com ensino do 6º ano ao Ensino 

Médio. 

 

 

Para saber sobre as demais escolaridades, como  

Ensino Superior e Pós Graduação, consulte-nos  

sobre os convênios firmados com as Instituições de  

Ensino. 

 

 

APROVEITE ESSA OPORTUNIDADE, 

ENCARE O  DESAFIO, POIS A 

RECOMPENSA DO ESFORÇO É  

ENGRANDECEDORA! 

 “Desaprender para aprender...  hoje sei que dá pra renascer várias 

vezes nesta mesma vida. Basta desaprender o receio de mudar. 

 

-Martha Medeiros 

 



DECRETO Nº12.343, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2.013 
 

CAPÍTULO I 
DA ATUAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA 

 
Art. 1º A Escola de Gestão Pública – EGP executará suas atividades  
principalmente nas áreas de atuação de aprimoramento, capacitação  
profissional, atualização e desenvolvimento dos servidores e gestores  
públicos municipais, podendo atuar na educação Formal; qualidade de  
vida e desenvolvimento humano. 
 
Parágrafo único. Entende-se por educação formal as  ações para 
ampliação da escolaridade dos servidores públicos municipais. 
 
Art. 2º A função da Escola de Gestão Pública abrangerá: 
 
I.- A organização, coordenação e realização de programa de formação,  
atualização e aperfeiçoamento permanente dos servidores e gestores  
municipais; 
 
I.- A interpretação e otimização de iniciativas da Administração Pública  
que se destinam à formação, à capacitação e ao desenvolvimento dos  
servidores públicos; 
 
I.- A propagação de modelo de gestão pública empreendedora, com  vista 
à elevação dos padrões de eficiência do setor público; 
 
I.- A contribuição  para melhorar a  capacidade generalizada dos  
servidores públicos, de modo a prepará-los para atuar como agentes de  
dinamização e mudanças no processo de modernização da  
Administração; 
 
I.– A atuação de programas e ações voltados à melhoria da qualidade de 
vida e motivação dos servidores públicos; 
 
VI.- A celebração de convênios com instituições visando proporcionar ao  
servidor público municipal melhores condições para sua qualificação. 
 

CAPÍTULO II 
DAS SOLICITAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS E 

CELEBRAÇÃO  DE CONVÊNIOS 



Art. 3º As Secretarias Municipais deverão solicitar para Escola de Gestão  
Pública, por escrito, a realização de cursos e/ou celebração de convênios  
inerentes à área de atuação de seus servidores. 
 
Parágrafo único. É de responsabilidade da Escola de Gestão Pública buscar  
constantemente parcerias com empresas, instituições, órgãos da  
administração direta e indireta e outros, a formalização de convênios,  
vinculando a realização das qualificações dos servidores ao melhor  
funcionamento, assegurando a todas as categorias funcionais a oportunidade  
de participação. 
 

CAPÍTULO III 
DA SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 
Art. 4º Os Servidores Públicos Municipais que participarem de  capacitações 
custeadas pela Administração Municipal, deverão socializar o  conhecimento 
adquirido, atuando como agentes multiplicadores. 
 
Parágrafo único. A Escola de Gestão Pública – EGP proporcionará os meios  
necessários para a socialização do conhecimento, fornecendo estrutura e  
divulgação da atividade. 
 
Art. 5º As Secretarias Municipais deverão informar mensalmente à Escola  de 
Gestão Pública – EGP todas as atividades e capacitação que realizarem  para 
que seja efetuado o controle geral. 
 

CAPÍTULO IV 
DA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE GESTÃO 

PÚBLICA 
 
Art. 6º Os cursos, palestras, convênios, etc., desenvolvidos pela Escola de  
Gestão Pública – EGP serão divulgados por meio do site oficial da Prefeitura  
Municipal de Bauru, assim como através de publicação na Imprensa Oficial  
local. 
Parágrafo único. Fica a Escola de Gestão Pública – EGP autorizada a utilizar  
todos os meios disponíveis para divulgação de suas atividades. 
 
Art. 7º A Escola de Gestão Pública – EGP deverá prestar contas das  
atividades desenvolvidas através de relatórios publicados no Diário Oficial  
de Bauru, no mês de maio de cada ano. 



Art. 8º A Escola de Gestão Pública – EGP providenciará a divulgação dos  
cursos custeados pela Administração Municipal aos servidores públicos  
municipais, com o fulcro de possibilitar a manifestação dos interessados na  
socialização do conhecimento. 
 

CAPÍTULO V 
DAS INSCRIÇÕES PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA  

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA 
 
Art. 9º As inscrições para as atividades desenvolvidas pela Escola de Gestão  
Pública – EGP deverão ser realizadas através do site oficial da Prefeitura  
Municipal de Bauru. 
 
Parágrafo único. Se assim desejar, o servidor público poderá cancelar sua  
inscrição, desde que o faça em até 24 (vinte e quatro) horas antes do início  
do curso/atividade. 
 
Art. 10 Os servidores afastados nos termos do artigo 61 do Estatuto dos  
Servidores Públicos Municipais, poderão inscrever-se em todas as  
atividades promovidas pela Escola de Gestão Pública – EGP ou por  seus 
conveniados. 
 
Art. 11 Os servidores afastados nos termos disciplinados pelo artigo 164  do 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Licença para Tratamento  de 
Saúde), poderão inscrever-se  apenas nas atividades destinadas à  melhoria 
da qualidade de vida e desenvolvimento humano. 
 
Parágrafo único. Ficam os servidores afastados nos termos disciplinados  
pelo caput deste artigo cientes de que terão prioridade nas inscrições os  
servidores que estiverem em efetivo exercício. 
 

CAPÍTULO VI 
DA DISPENSA DOS SERVIDORES PARTICIPANTES DAS 

ATIVIDADES  PROMOVIDAS PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA 
 
Art. 12 Os servidores públicos municipais, deverão ser  dispensados  
anualmente de seu horário de trabalho, em 50% (cinquenta por cento) das  
horas exigidas para efeito de Progressão por Qualificação Profissional (PQP)  
nos Planos de Cargos, Carreiras e Salários, para participarem das atividades  
promovidas pela Escola de Gestão Pública – EGP ou por seus conveniados. 



§1º Para serem dispensados nos termos disciplinados pelo caput deste  
artigo, os servidores públicos municipais deverão requerer, por escrito, a  
seus superiores hierárquicos, a dispensa para participarem das atividades  
promovidas pela Escola de Gestão Pública – EGP ou por seus conveniados. 
 

§2º Os superiores hierárquicos deverão autorizar expressamente  a  
participação nas atividades promovidas pela Escola de Gestão Pública – 
EGP  do servidor público municipal a ele subordinado. 
 

§3º Caso não seja possível a participação do Servidor Público Municipal 
nas  atividades desenvolvidas pela Escola de Gestão Pública – EGP, o 
superior  hierárquico deverá indeferir motivadamente o requerimento 
formulado por  seu subordinado. 
 

§4º Para a participação nas atividades fornecidas pela Escola de Gestão  
Pública – EGP, os servidores públicos municipais deverão, no início das  
atividades, apresentar  cópia do requerimento encaminhado a seus  
superiores hierárquicos, com a respectiva decisão quanto à autorização. 
 

§5º As  horas em que o servidor for dispensado do trabalho para a  
participação de alguma das atividades desempenhadas pela Escola de  
Gestão Pública – EGP ou por suas conveniadas, e o mesmo não comparecer,  
ou, se comparecer não permanecer até seu término, serão consideradas  
como falta injustificada e consequentemente descontadas de seus  
vencimentos. 
 

§6º A Escola de Gestão Pública deverá comunicar aos expedientes de cada  
secretaria as ausências dos servidores por meio eletrônico. 
 

CAPÍTULO VII 
DOS CASOS DE NÃO COMPARECIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO  

INSCRITO EM CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO  
PÚBLICA OU POR SUA(S) CONVENIADA(S) 

 
Art. 13 O servidor público municipal que deixar de comparecer na atividade  
para qual se inscreveu, não poderá  participar de outras  atividades  
promovidas pela Escola de Gestão Pública – EGP ou sua conveniada, pelo  
prazo de 06 (seis) meses. 



Parágrafo único. Ao servidor público municipal que justificar sua  
ausência em razão de afastamentos legais, necessidade do serviço, por  
caso fortuito ou motivo de força maior, atestada por quem de direito,  
dentro de 05 (cinco) dias úteis após o término da atividade realizada pela  
Escola de Gestão Pública – EGP, ficará isento da regra do caput deste  
artigo. 
 
I.- Considera-se necessidade de serviço a atividade de caráter excepcional  
(fora do cronograma normal de trabalho), hipótese em que o servidor  
deverá apresentar para justificar sua ausência Declaração firmada por seu  
superior hierárquico, descrevendo detalhadamente o ocorrido; 
 
I.- Considera-se caso fortuito ou motivo de força maior o fato que  
independe da vontade humana, hipótese em que o servidor deverá  
apresentar documentos comprobatórios da ocorrência de tal fato. 
 

CAPÍTULO VIII 
DA EMISSÃO DOS CERTIFICADOS 

 
Art. 14 Serão emitidos certificados de todas as atividades promovidas  
pela Escola de Gestão Pública – EGP e por suas conveniadas. 
 

§ 1º Para obtenção de certificado referente a atividade realizada com  
carga horária superior a 08 (oito) horas, o servidor público municipal  
deverá obter no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência. 
 

§ 2º Para obtenção de certificado referente a atividade realizada com  
carga horária igual ou inferior a 08 (oito) horas, o servidor público  
municipal deverá obter 100% (cem por cento) de frequência. 
 

§ 3º Nas atividades realizadas pela Escola de Gestão Pública – EGP que  
exigem avaliação final, o servidor público municipal deverá obter para  
aprovação, no mínimo, 70% (setenta por cento) de aproveitamento. 
 
Art.15 Os cursos e capacitações oferecidos pela Escola de Gestão Pública 
–   EGP e   seus   conveniados terão   validade   para   progressão   
após a  aprovação pela Comissão de Desenvolvimento Funcional. 



Art. 16 Os cursos e capacitações realizados pelos servidores públicos  
municipais em estágio probatório somente serão válidos para Progressão por  
Qualificação Profissional após a aprovação do servidor público municipal no  
estágio probatório, nos termos do artigo 58 do Decreto Municipal nº 11.627,  
de 12 de agosto de 2.011. 
 
Art. 17 Os certificados emitidos pela Escola de Gestão Pública – EGP serão  
firmados através de assinatura digital. 
 

CAPÍTULO IX 
DA VALIDADE DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ESCOLA DE  
GESTÃO PÚBLICA PARA FINS DE PROGRESSÃO E PROMOÇÂO NA  

CARREIRA 
 
Art. 18 Os certificados emitidos pela Escola de Gestão Pública – EGP ou por  
seus conveniados serão válidos para fins de progressão / promoção na  
carreira, desde que inerentes às atribuições dos cargos e aos fatores de  
avaliação elencadas na avaliação funcional a que seja submetida os  
servidores públicos municipais, bem como se ratificado pela Comissão de  
Desenvolvimento Funcional – CDF. 
 

§ 1º Os certificados emitidos aos servidores participantes das atividades nos  
termos das condições disciplinadas pelo artigo 10 deste Decreto, serão  
aceitos para fins de progressão na carreira, desde  que ratificados pela  
Comissão de Desenvolvimento Funcional. 
 

§ 2º Os certificados emitidos aos servidores participantes das atividades nos  
termos das condições disciplinadas pelo artigo 11 deste Decreto, serão  
aceitos para fins de progressão na carreira, desde  que ratificados pela  
Comissão de Desenvolvimento Funcional, exceto nos casos em que tal  
afastamento perdurar por mais de 06 (seis) meses. 
 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 19 Os cursos, capacitações e convênios serão oferecidos a todos os  
cargos da Prefeitura Municipal de Bauru, devendo ter prioridade de  
inscrição os servidores públicos municipais cujos cargos efetivos  possuam 
correlação com o curso para fins de progressão. 
 
Art. 20 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 



  

Toda vez que você utilizar de recursos públicos 

ou dias de trabalho para participar de uma 

atividade como cursos, palestras e 

treinamentos, deverá socializar o conhecimento 

conforme dispõe os Decretos:  

 
•Nº 12.343, de 10 de dezembro de 2013, 
Cap. III, Art. 4º; 
 

•Nº 13.859, de 25 de julho de 2018, Art.  7º. 

Você sabe o que 

é Socialização 

do Conhecimento? 

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que 

ensina.”  

- Cora Coralina 

 



Minhas anotações! 
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