Portal do Servidor Público de Santa Catarina

12ª Semana do Servidor Público inicia na segunda-feira

Com o tema "A ARTE DE SERVIR COM ALEGRIA", inicia no dia 24 deste mês, a 12ª Semana do Servidor Público.

A abertura será com a tradicional entrega da "Medalha do Mérito Funcional - Alice Guilhon Gonzaga Petrelli" para os
servidores que se destacaram em suas funções e em atividades sociais. Dando continuidade, esta previsto na
programação, o programa "Saúde - Qualidade de Vida", "Café com Música" para os inativos e no encerramento, o
"Risoto da Alegria", com Dj e Banda.

Todos os servidores estão convidados.

Para mais informações e inscrições, clique aqui.

Participe!!!

FOTOS DA SEMANA DO SERVIDOR

MENSAGEM PARA O DIA DO SERVIDOR PÚBLICO

A todos aqueles que servem...

Fazem o seu trabalho o melhor possível para melhor atender aqueles que dele dependem;

Executam o seu trabalho sabendo que cada um é responsável pelo resultado de uma equipe;

Procuram conhecer, melhorar e aperfeiçoar suas atividades para que faça diferença substancial na qualidade dos serviços
prestados;

Com responsabilidade, e que diante das dificuldades pessoais e profissionais, cuidam para que não seja afetado o
resultado do seu trabalho;

Contribuem para que o seu ambiente de trabalho seja agradável, cordial e produtivo e tenham disposição para ajudar os
colegas a conhecer o que sabem e aprendam também com eles;

A todos aqueles que estiveram ativos como Servidor, a maior parte de sua vida e contribuíram para atender a missão do
Estado prestando um serviço de qualidade;

Aos Servidores e Militares que fazem do seu trabalho uma diferença na qualidade de vida dos cidadãos.
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Nossos Parabéns pelo seu Dia!

Equipe do Portal do Servidor Público Estadual de SC.

Comunicado: Em vista do grande nº de pessoas inscritas para a participação no "Risoto da Alegria", as inscrições foram
encerradas no dia 20/10 às 19:00. Agradecemos aos colegas e temos a certeza de que, com a presença de todos, teremos
uma grande festa.

Coordenação da 12º Semana do Servidor Público

Fonte: SEA
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