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Uma senhora estava num restaurante observando com interesse o cardápio, e depois de consultá-lo

resolveu fazer o pedido, solicitando ao garçom uma sopa, que lhe pareceu muito saborosa. O garçom solícito

lhe serviu a sopa afastando-se em seguida. Quando ele se aproximou novamente, a mulher o chamou com

um gesto, e rapidamente ele a atendeu.

– Em que posso ajudá-la senhora?

– O senhor poderia experimentar a sopa, por favor?

Mesmo descrente diante daquele pedido, o garçom perguntou com amabilidade se havia algo errado com a

sopa, e se não agradava a cliente.

– Não é o caso. Por favor, experimente a sopa.

Raciocinando rapidamente, o garçom em questão de segundos supôs que a sopa estaria fria, e não teve

dúvidas ao perguntar a mulher, não sem antes desculpar-se pelo ocorrido.

- Desculpe pela sopa estar fria. Não se preocupe, não há problema algum, trarei outra …

– A sopa não está fria. Você poderia experimentá-la, por favor?

Não era comum para um garçom experimentar a refeição de um cliente, mas a senhora insistia demais para

que ele provasse a sopa. Sem graça, e sem saber qual era o motivo para aquele pedido, e não sabendo que

atitude tomar, por achar ter esgotado todas as suas deduções, resolveu perguntar:

– Se a sopa não está ruim e nem fria, diga-me qual é o problema. Se for necessário posso trazer outro prato

de seu agrado.

– Desculpe-me por insistir, mas se você quer saber qual é o problema com a sopa, você deve prová-la.

Diante de tamanha insistência, o garçom se rendeu ao pedido da senhora. Sentou-se à mesa ao lado da

mulher, e alcançando o prato de sopa, colocou-o na sua frente. Ao procurar uma colher, olhou de um lado

para outro, mas…não havia colheres. Antes que pudesse se pronunciar, a mulher declarou:

- Entendeu agora? Falta uma colher. Esse é o problema com a sopa, não consigo tomá-la.
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Esta história, mostra como muitas

pessoas se comunicam sem clareza, com

rodeios e de forma não objetiva, não

chegando ao âmago da questão,

achando que os outros vão entender o

que dizem ou pensam. Fazem com que a

comunicação seja muito mais

complicada e difícil, quando poderia ser

mais simples.
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Acesso  ao  Por ta l  do  A luno

Com  os  números  de  seu  CPF  e  matr í cu la  em  mãos ,

acesse  

 ht tp : / /hots i te .bauru .sp .gov .br/esco ladegoverno/  e

c l ique  em  “Por ta l  do  A luno  –  Acesso” ,  d ispon íve l  no

canto  super io r  d i re i to  da  te la  para  consu l ta r  cursos ,

se  i nsc rever ,  impr imi r   cer t i f i cados .  Lá  você  também

encont ra  mais  i n fo rmações  sobre  a  programação ,  como

ementa ,  horár io ,  l oca l  e  vagas  dos  cursos .  

Acesse  o  s i te  per iod icamente  para  acompanhar  as

conf i rmações  ou  poss íve i s  a l te rações  das  pa les t ras  e

f i ca r  por  dent ro  das  demais   at i v idades  que  serão

oferec idas  pe la  Esco la  de  Gestão  Púb l i ca !  

 

I nsc r i ções

Para  rea l i za r  sua  i nsc r i ção ,  ent re  com  os  seus  dados

no  Por ta l  do  A luno  e  conf i ra  a  aba  “Cursos” ,  vá  em

“ I nsc r i ções  Aber tas” .  Para  matr i cu la r-  se  no  curso

dese jado ,  c l ique  no  botão  most rado  aba ixo
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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!
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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 

CONVÊNIOS ECONVÊNIOS ECONVÊNIOS EPARCERIASPARCERIASPARCERIAS   
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

Unyead Educacional 

Centro Universitário Sagrado Coração/ UNISAGRADO (USC)

Viveiros e Graduações e Cursos Odontológicos
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Cursos: 

X Semana do Servidor: "Apre
nder a

aprender: supe
rando desafios e

construindo novos caminhos" 

Realização  dos Ciclos 1, 2 e 3 de

14/12 a 14/01

 

Lives: 

05/01- As emoções e a linguagem do

corpo com Fernanda Ferrari 

07/01- As fake news e a necessidad
e de

educação midiática com Tatiana Stroppa

12/01 São tantas emoções: a importância

da regulação emocional para
 o ambiente

de trabalho com Tariane Franciele

Bastos Pereira

“O líder não é um canal, ele é comunicador.”

– Monica Bastleer

JANEIROJANEIROJANEIRO   

Cursos: 

X Semana do Servidor: "Apre
nder a

aprender: supe
rando desafios e

construindo novos caminhos" 

 Inscrições dos ciclos 4, 5, 6 e 7  de

16/11 a 12/01 realização de 18/01 a

18/02

Para saber como se inscrever cheq
ue

o tutorial em nossas redes sociais
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“O líder não é um canal, ele é comunicador.”

– Monica Bastleer

Lives: 

26/01- Estresse e ansiedade no

ambiente de trabalho com Iasmin

Santos de Oliveira 

28/01- As transições de vida e as crises

na vida com Mayra Aiello

Todas as Lives podem se acompanhadas

no facebook: Escola de Gestão Pública

PMB

 

 

JANEIROJANEIROJANEIRO   

Lives: 

14/01- Mitos e verdade na alimentação

e seus impactos no comportamento

alimentar com Vanessa de Fátima

19/01- Lidando com as emoções com

Rejane Vilas Boas 

21/01- Um novo olhar para o papel do

gestor na Administração pública com

Leia Cordeiro 
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“Tratar as pessoas com respeito é a melhor forma de obter a atenção

delas.” – Seth Godin

Lives: 

09/02- Diferenças entre tristeza e

depressão e seus reflexos no ambiente de

trabalho com Talita Salvalagio Martignani

11/02- Envolvimento e Comprometimento

com Alessandra
 Okada

16/02- Relações humanas no Trabalho

com Alexandra Ruiz Scremin

 

 

  

Lives: 

02/02- Sáude e adoecimento Mental no

Contexto de Trabalho  com Bianca e

Raimundo

04/02- Aprender a Aprender, uma

postura requeria na era do

conhecimento com José  Munhoz

Fernandes

 

 

 

 

Cursos: 

X Semana do Servidor: "Ap
render a

aprender: su
perando desafios e

construindo novos caminhos" 

 Finalização dos ciclos 4, 5, 6 e 7  de

18/02

Lives: 

18/02 Mindfulness princípios básico e

prática com Ynaiê Soares

23/02- Autoconhe
cimento e Lidando com

as emoções com Ana Claudia Capello

25/02- Projeto Vida com Livia Cordeiro

 

  Todas as Lives podem se acompanhadas 

 no facebook: Escola de Gestão Pública

PMB
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Cursos:

Biossegurança: O cuidado necessário

para os Tempos Atuais com Sergio

Pereira, Gabrielle Pires de Morais

Monari, Paulo Cezar Candido
, 

 Marianna Sanz Melis e Nathalia Maria

Salvadeo Fernandes Parizoto

 

 

"Tudo o que aconteceu comigo aconteceu porque aconteceu.

— Chacrinha

Cursos:

Saúde Mental e Física: Pequenas

Mudanças nos Hábitos em Atividades

Físicas Por Amanda Viana Ribeiro

 

Fórum "A Comunicação Reconstruindo

um Novo Ciclo" com Sandra  Bezerra e

Walquiria C. de Abreu Bastos

 

 

Cursos

Imunidade e Vacinas em Tempos de

COVID-19 Por Sergio Pereira,

Gabriela Freitas Alpha Corsi,

Gabrielle Pires de Morais Monari e

Marianna Sanz Melis

Cursos

Arbovírus: Um Problema do Passado e

que Seguirá para o Futuro com  Sergio

Pereira, Gabrielle Pires de Morais

Monari, Paulo Cezar Candid
o e Murilo

José Vendramini Cuoghi
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Lives:

-  Comunicação não violenta e sua

importância na resolução

- Good to go: As habilidades exigidas

do profissional do futuro

- Importância do autoconhecimento

para o equilíbrio entre as diversas

áreas da vida

 

 

"Tudo o que aconteceu comigo aconteceu porque aconteceu.

— Chacrinha

Lives:

- Saúde mental e equidade de

gênero nas relações familiares em

tempos de pandemia

- Proatividade no Século XXI

- Estudos e Finanças: sonhos e

realidade

Lives:

- Desenvolvimento pessoal através

do autoconhecimento

- Qualidade de vida no ambiente de

trabalho

- Como manter bons

relacionamento no ambiente

profissional

Lives:

Comunicação (data a definir)

 

Todas as Lives podem se

acompanhadas  no facebook: Escola

de Gestão Pública PMB
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Se você estabelece um ambiente de comunicação e confiança, isso
vira tradição.” – Mike Zrzyewsk

Cursos:

Curso Gestor de Contrato - SEBES

 

Palestras/Cursos Humanização e

Acolhimento
 

Curso Conhecimento Básico de

Hidráulica e Esgoto.

 

Carreira Profissional com

Hugo/Barbara (UNESP)

Cursos:

Curso Credenciamento para

Profissionais da Semma

 

Incompatibilidades entre as funções

públicas e privadas

 

Treinamento e prática de limpeza

escolar

 

 

Lives:

- Criatividade em ação: como ter

ideias praticas e inovadoras

- Como nossas emoções podem

afetar a qualidade de vida

 

 

 

Lives:

- O Autoconhecimento como

instrumento para a autogestão

Pessoal e profissional

 

Todas as Lives podem se

acompanhadas  no facebook: Escola

de Gestão Pública PMB
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“Tratar as pessoas com respeito é a melhor forma de obter a atenção delas.”

– Seth Godin

Cursos:

Diálogos: Uma Construção em Direitos

Humanos para o Servidor Público

 

Comunicação Assertiva

 

 

 

Cursos:

Gestão do Tempo

 

Minicurso - Motivação para o Trabalho e

para a Vida em Tempos de Crise
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“Comunicação não é só falar, ver ou ouvir, é fazer entender! “
- Renato Ribeiro 

Cursos:

 

Agenda 2030 e o Desenvolvimento 

Sustentável



PROJETO OPROJETO OPROJETO OPROTAGONISTAPROTAGONISTAPROTAGONISTA   

        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.

 

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.
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APROVEITE ESSA OPORTUNIDADE,

ENCARE O  DESAFIO, POIS A

RECOMPENSA DO ESFORÇO É 

 ENGRANDECEDORA



DECRETODECRETODECRETO      Nº12.343,Nº12.343,Nº12.343,DE 10 DE DEZEMBRODE 10 DE DEZEMBRODE 10 DE DEZEMBRODEDEDE2.0132.0132.013
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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:

 

- 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;
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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.
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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.

CAPÍTULO V
DAS INSCRIÇÕES PARA AS ATIVIDADES

DESENVOLVIDAS PELA  ESCOLA DE
GESTÃO PÚBLICA
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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
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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.
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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.

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

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.
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- 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;

- 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.
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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.
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§ 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.
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Youtube

EGP BAURU

Whatsapp

(14)99111-1506

Instagram

@EGPBAURU

Facebook

Escola de gestão pública PMB

TikTok

@egpbauru

E-mail

escoladegoverno@bauru.sp.gov.br

Site

Site.bauru.sp.gov.br/escoladegoverno/

Linkedin

egp bauru
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Suéllen Silva Rosim

Prefeita Municipal de Bauru

 

Everson Demarchi

Secretário Municipal de Administração

 

Sandra Marquezi Pirola Bezerra

Diretora do Departamento de Recursos

Humanos

 

Walquiria Colla de Abreu Bastos

Diretora de Divisão da Escola de Gestão Pública  

Municipal
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