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u Conheça a plataforma Google for Education
A tecnologia do Google for Education possibilita aos
educadores manter o aprendizado personalizado, garantindo
melhor desempenho de suas turmas. O serviço é gratuito e
conta com toda facilidade, simplicidade, mobilidade e suporte
dos produtos Google. O Projeto SEDUTEC – Tecnologia
para Educação Paraense (SEDUC), em parceria com a
empresa Inteceleri (Parceira oficial do Google no Brasil),
está promovendo a formação inicial da Plataforma Google for
Education (G SUITE) para professores, com abordagem nas
ferramentas e nas práticas pedagógicas. Inscreva-se AQUI

u Sectet escolhe “Servidor Nota 10” do Órgão
No dia 28 de agosto a Sectet realizou uma eleição para a escolha do “Servidor Nota 10” da Secretaria, a partir das indicações das coordenadorias do Órgão, considerando os critérios
estabelecidos pelo concurso: assiduidade, disciplina, iniciativa, produtividade e responsabilidade. Os candidatos foram:
Dineusa Fontes, Elianete Barreto, Suzane Silva e Valéria
Paiva. Para desempate entre as candidatas mais votadas que
obtiveram o número igual de votos, considerou-se o critério
tempo de serviço, conforme a normativa do Concurso. A eleita
“Servidor Nota 10” da Sectet em 2018 foi VALÉRIA FREITAS
SOUZA PAIVA, que deverá concorrer com os demais servidores escolhidos pelos Órgãos Estaduais para o “11º Prêmio
Servidor Nota 10”. PARABÉNS!

7 de Setembro - Dia da
Independência do Brasil

30 de Setembro - Dia da Secretária

A Independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes de nosso país, pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política. O dia 7 de Setembro
é o feriado em que se celebra a emancipação brasileira do
reino de Portugal.
Saiba Mais

A data homenageia a profissional da área, realçando a
importância do seu trabalho. Responsável por ajudar na
organização, logística e atendimento ao público e clientes da
empresa, da organização ou da instituição para qual trabalha.
Saiba Mais

21 de Setembro - Dia Nacional de Luta
da Pessoa com Deficiência

27 de Setembro - Dia Nacional
de Doação de Órgãos

Com o objetivo de conscientizar sobre a importância do
desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com
deficiência na sociedade. O preconceito e a inacessibilidade
pública são pontos centrais a serem debatidos.
Saiba Mais

Este dia tem como objetivo conscientizar a população em geral
sobre a importância de ser doador de órgãos, com o intuito de
ajudar a milhares de pessoas que lutam por uma oportunidade
de salvarem as suas vidas.
Saiba Mais

03 de Setembro - Dia do Biólogo

09 de Setembro - Dia do Administrador

A data homenageia o profissional que se dedica ao estudo
e pesquisa sobre todos os seres vivos, desde a sua origem,
estrutura, evolução, funções e etc. Ele é de extrema importância
para combater o controle de pragas.
Saiba Mais

22 de Setembro - Dia do Contador

13 de Setembro - Dia do Agrônomo
Esta data homenageia o profissional que atua direta ou
indiretamente no setor agropecuário, da agricultura ou da
agronomia. A garantia da saúde dos humanos e dos animais é
uma das consequências do trabalho do agrônomo.
Saiba Mais

ANIVERSARIANTES DO MÊS
NOME

O Dia é comemorado em homenagem ao administrador,
profissional responsável por gerenciar uma organização, e
que pode atuar em diferentes áreas.
Saiba Mais

O Dia homenageia o profissional que estuda e avalia as
atividades financeiras de uma empresa, o chamado “Contador”.
Saiba Mais

DICAS DE SAÚDE E BEM-ESTAR

ANIVERSÁRIO

SETOR

SUZANE CHRISTINE LUZ FERNANDES

02/09

DETEC

CHRISTIANE ELLEN DA SILVA NEGRÃO

05/09

DETEC

RUAN DENNER GOMES DE CASTRO

12/09

DAF

MARIA AMÉLIA RODRIGUES DA SILVA
ENRIQUEZ

20/09

GAB

TABAJARA NORAT DE VASCONCELOS

21/09

DAF

LEONARDO NUNES FREITAS

23/09

DCT

TARCIA KAORI RODRIGUES NAGAISHI

23/09

DAF

CARLOS AUGUSTO ROLIM DA MOTTA

29/09

DAF

VOCÊ JÁ VIU ESSE FILME?
O Óleo de Lorenzo
(Drama, 1993)
________________________
Um garoto levava uma vida normal
até que, quando tinha 6 anos, passou
a ter diversos transtornos mentais que
foram diagnosticados como ALD, uma
doença extremamente rara causando
incurável degeneração no cérebro.
Seus pais começam a estudar e a
pesquisar sozinhos, na esperança de
descobrir algo para deter a doença.

Dicas para viver melhor.
O que mais buscamos na nossa
vida, no nosso dia a dia? Ter bemestar. Sem ele não somos nada.
Por outro lado, quando temos
saúde, bem-estar e qualidade de
vida, tudo fica em equilíbrio e
harmonia.
Saiba mais

VOCÊ JÁ LEU ESSE LIVRO?
O Cavaleiro Preso na Armadura
(Fisher, Robert)
________________________
Um conto cativante que traz muita
sabedoria de vida ao estilo de Fernão
Capelo Gaivota e o pequeno príncipe.
O Cavaleiro que protagoniza esta fábula vive em busca do seu verdadeiro
eu, mas não encontra as verdades que
procura por estar sempre preso em sua
armadura. A História funciona como
uma orientação para adultos e jovens
que acabam se distanciando dos amigos e da família.estabel-
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