
Obs. 1: Os servidores relacionados acima somente serão contemplados se permanecerem efetivos no desempenho
de suas funções, no mês do pagamento da sua Licença (Art. 219 da Lei 3.673/91)
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Conhecer

Um perfume? The One Dolce & Gabbana Eau de
Parfum
Eu quero...  Realizar o sonho de ver minhas filhas
conquistando seus espaços no âmbito profissional e
pessoal.
Uma viagem? Paris
Uma expectativa? Um mundo com menos
desigualdades e com pessoas mais solidárias.
Uma cor? Verde
Um mal necessário: O consumismo
Eu sou...Dedicada, comprometida e responsável,
tanto com minhas obrigações profissionais como com
as pessoais.
Uma frase : “Há só uma felicidade nesta vida, amar
e ser amado”. (George Sand)

Nome do servidor                                             Quinquênio                         Mês do Gozo                   Lotação

Maria Gládis de Barros Coelho               11/06/2002 a 11/06/2001        Dezembro/Janeiro     Diretoria Administrativa

Maria Luiza Coletto Imbert                                    16.12.2010

                             Exonerações

Nome do servidor                                    a contar do dia

Nome do Servidor                                              Qüinqüênio                             Mês de pagamento     Lotação

Eliane Viecelli                                                   05.10.2003 a 24.10.2008                      Janeiro               Estrela Guia
Sirlei Zanrosso Ruaro de Meneghi             21.01.2001 a 20.01.2009                       Janeiro              C.E. Cruzeiro do Sol
Marcia Iara Thomazi                                     01.02.2004 a 31.01.2009                       Janeiro               C.E Cruzeiro do Sol
Neimar Gallo                                                  19.04.2004 a 18.04.2009                       Janeiro                Sol Nascente
Rosani de Souza Dames                              31.08.1998 a 30.08.2003                      Janeiro                CRAS Centro
Leticia Lessa Nascimento                         25.10.2004 a 29.10.2009                      Janeiro                 Sede

Servidores contemplados com Licença Prêmio Compensada

Descrição do cargo de Recepcionista

Conforme a lei n 7247 de 15/12/
2010, ficam definidas as atribuições  do
cargo de recepcionista da FAS de acordo
com a seguinte descrição:

Recepcionar e acolher as pessoas
que  procuram a FAS, sendo continente
em todas a s situações; Informar, orientar
e/ou encaminhar o público de forma
adequada ao local competente, bem
como informar os documentos necessários
para o atendimento; Reconhecer e
encaminhar situações de emergência/
urgência ao programa/serviço
competente, de acordo com a legislação
vigente; Receber, protocolar e
encaminhar de forma adequada e
responsável todos os documentos
destinados a FAS; Atender, realizar e
encaminhar ligações telefônicas internas
e externas de forma educada, ágil e
competente; Registrar todas as ligações
telefônicas realizadas; Executar serviços
de digitação de documentos, utilizando
editores de texto e/ou planilhas
eletrônicas; Realizar agendamentos de
forma geral; Localizar o cadastro do
usuário no programa/serviço
encaminhando para o atendimento e
mantendo arquivos e pastas organizados
e atualizados; Registrar e manter
atualizados os livros, planilhas e banco
de dados de atendimento nos
programas/serviços que continuam
vigentes na instituição; Fazer fotocópias
e operar equipamentos afins.

Informamos que as atribuições
acima passam a contar a partir das
próximas nomeações.

Notícias da Cegonha

A nossa colega Samile
Bossardi (CREAS Centro) e
seu esposo André

receberam do Papai Noel um
presente muito especial. Está
previsto para agosto de 2011 o
nascimento de seu
primogênito(a). Os papais ainda
não sabem o sexo do bebê, mas
estão radiantes com a novidade.
     Parabéns! Saúde e felicidade.

Unidade de Recursos Humanos

CREAS Centro

Lotação

                                                Servidores contempaldos com  Licença    Prêmio Gozo

25 de jan.: Rodrigo Pizzamiglio ( C.E. Aeroporto)
27 de jan.: Alana Deon ( Conselhos Tutelares)
27 de jan.: Inês Ribeiro (Centros Educativos)
27 de jan.: Eler de Oliveira (Sede)

01 de jan.: Vanda Vittorazzi (albergue Municipal)              28 de jan: Sharyze Bosi (Conselho Tutelar)
03 de jan.: Maria Luci Pereira (C.E. Aldeia dos Anjos)      29 de jan: Sandra Anderle (Sede)
07 de jan.: Vera Pozzer (Casa Sol Nascente)
10 de jan.: Helena Facchin(CREAS Centro)
10 de jan.: Vanessa Duarte (Sede)
11 de jan.: Adriana Camana (Casa Viva Rachel)
11 de jan.: Homero de Abreu (Casa Sol Nascente)
12 de jan.: Cesar Rother (Albergue Municipal)
15 de jan.: Lucirene da Rosa (Sede)
16 de jan.: Carla da Silva (Casa Sol Nascente)
16 de jan.: Vanessa dos Santos ( Sede)
17 de jan: João de vargas (Sede)
22 de jan.: Ricardo Betto (Sede)
23 de jan.: Maria Virgínia Pereira (CREAS Centro)
24 de jan.: Alexandra Prigol (Centros Educativos)
24 de jan: Zilda Tomazzoni (Cadastro Ùnico)

Aniversariantes de Janeiro



Aconteceu...

Informativo Interno da Fundação de Assistência Social
Rua Bento Gonçalves, 1253, Centro. CEP: 95020-412. Caxias do Sul - RS. Fone: (54) 3220-8700.

E-mail: fas.rh@caxias.rs.gov.br/fas.comunicacao@caxias.rs.gov.br
 Produção, diagramação e arte final: Unidade de Recursos Humanos e Setor de Comunicação

Foto Luiz Chaves

A energia que contagiou a Festa de Fim de
Ano da FAS...

A comissão organizadora, em grande estilo, recepcionou as estrelas da festa enquanto o
músico Samuel Sodré as aguardava com um repertório um tanto quanto intimista. Após a

abertura, com a fala da Presidente Lurdinha, foi a hora de recordarmos os bons momentos
que tivemos juntos em 2010.

Depois de um jantar “apetitoso” era a  vez do músico Joce Sampaio empolgar as nossas estrelas. Aí a
animação tomou conta, e as celebridades deixaram-se capturar por uma ótima energia. Eis, abaixo,

alguns dos capturados da noite, afinal os bons momentos devem serem registrados...

Finalmente... foi a hora de voltar a ser criança. Os presentes dançaram
e enlouqueceram ao som de Xuxa, Balão Mágico, passando pelo
Sertanejo Universitário, Forró, Gaúchas, despedindo-se em ritmo de
balada eletrônica.            2011 promete!!!


