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Recife, 31 de maio de 2016. 
 
Oficio Circular nº 155/2016– GAB/SE 
 

Senhores Gestores e Coordenadores Pedagógicos,  

Informamos que a data limite para inserção da opção do local de 
embarque/desembarque daqueles que participarão do Minicurso de Formação de 
Coordenadores Pedagógicos e Gestores Escolares no Estado de Pernambuco – 
Gravatá – 02 a 04/06/16, encerra-se hoje.  
  O local de embarque/desembarque escolhido pelo servidor deverá ser informado 
através do preenchimento do link 
https://docs.google.com/forms/d/17M0OMKr5q57lBhc4VwsQzrL-
hrswFd9aEcM16gT7emU/viewform 

 

Transporte para Minicurso de Coordenadores Pedagógicos e Gestores Escolares 
no Estado de Pernambuco 
docs.google.com 
* NAS QUESTÕES DESCRITIVAS, FAVOR RESPONDER EM LETRA 
MAIÚSCULA. 

  Relembramos que os locais de embarque/desembarque serão os mesmos: 1. 
Universidade Federal de Pernambuco  (Centro de Convenções da UFPE); 2. 
Estacionamento da Prefeitura do Recife (Av. Cais do Apolo – Recife); 3. Praça do Derby 
e 4. Praça de Boa Viagem (próximo à feira de artesanato / Igreja) e que a saída 
(02/06/2016) ocorrerá, pontualmente, às 13h; com retorno previsto no dia 
04/06/2016, às 13h.  
  Ao acessar o link, solicitamos preencher os dados de identificação (nome, 
matrícula, RG e CPF); inclusive os servidores que optarem pelo deslocamento em 
condução própria (favor sinalizar esta situação). 
  Encerrado o período de inserção (31/05/2016), o servidor que não indicar a 
opção de embarque ou não chegar no horário estabelecido deverá se responsabilizar 
por seu deslocamento ao evento.  
 Até o dia 01/06/2016 será publicado um Gestor em Rede com a confirmação do 
local de embarque com listagem dos servidores. 
 Qualquer dúvida e/ou esclarecimento, contactar o Núcleo de Monitoramento de 
Transportes, através dos telefones 3355-5947/5948. 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações.  
Atenciosamente, 

  
ROGÉRIO DE MELO MORAIS 

Secretário Executivo de Gestão Pedagógica 
Secretaria de Educação 

 
Senhores  
GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES 
EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 
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