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Ofício Circular nº. 363/2018 – GESTOREMREDE/SEDUC       Recife, 13 de novembro de 2018. 

 

Senhores  

GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

 

Última chamada do ano para o curso de Mediação Conflitos! 

 

O diálogo é o caminho da permanente construção da vida social, familiar e individual. Neste 

sentido, para estabelecermos subsídios para a melhoria na qualidade do diálogo e das relações 

interpessoais no ambiente escolar, estamos oferecendo o Curso de Mediação de Conflitos e Ética, 

em parceria com a Escola de Governo. 

 

O curso terá duração de 12 horas e acontecerá nos dias 26, 28 e 29 de o novembro, na Escola de 

Formação de Educadores do Recife - Professor Paulo Freire, no horário da manhã (08:00 às 12:00) 

para os  gestores, vice gestores, coordenadores e departamentos e no horário da tarde (13:00 às 

17:00) para os ADIs. 

 

Informamos que serão disponibilizadas 25 vagas para cada turno correspondente e que todos (as) 

que se interessarem deverão entrar em contato através do SAS – Setor de Atendimento ao 

Servidor, pelos telefones 3355-5983/5967 para efetuar sua inscrição até 21 de novembro.  
 

Para realizar sua inscrição, o servidor não poderá estar em Licença para Tratamento de Saúde, 

Licença Prêmio ou Gozo de Férias. As vagas serão preenchidas por ordem de procura, seguindo as 

cotas abaixo: 

 

 10 vagas – Gestores ou Vice-Gestores (não podendo ser os dois concomitantemente); 

 10 vagas – Coordenadores; 

 5 vagas – Departamentos;  

 

 

Com relação às inscrições dos ADIs, as vagas deverão ser preenchidas por indicação da gestão por 

ordem de procura e garantindo a participação de um ADI por unidade em seu contraturno de 

trabalho.  

 

Informamos ainda que a proposta deste trabalho é de manter a frequência da oferta mensal do curso 

e acompanhamento do feedback das pessoas inscritas. 

 

Atenciosamente, 

 

SANDRA SERRALVA RODRIGUES DE MACÊDO 

Gerente Geral de Gestão de Pessoas 

Secretaria de Educação 


