
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)

InformaRH

Conhecer
Nomeações

Fabiana Wingert                                                             Recepcionista                                       Telefonista

Servidores contemplados com Licença Prêmio Compensada em Junho
                             Nome do Servidor                           Quinquênio             Mês de pagamento      Lotação

Eler Sandra de Oliveira
Atualização do Quadro de Chefias

Coordenadora do CRAS Centro

  Ana Lúcia de Alburqueque e Silva         14/12/2004  a  13/12/2009              JUNHO                              CRAS Sul

  Carla cappelatti da Silva                            29/03/2004 a 09/04/2009               JUNHO                    Sol Nascente

  Helena Luci Facchin                                         23/06/2004 a 01/07/2009               JUNHO                         CRAS Sul

  Neusa Gorete Borges Costa                     16/06/2004  a 19/06/2009              JUNHO                   CREAS CENTRO

  Fabiana Débora Rockembck                     12/01/2004 a 11/01/2009                JUNHO                        Viva Rachel

  Patricia Jacobsen Guerra                           10/04/2006 a 09/04/2011                JUNHO                       CRAS Centro

Relotações

                  Eler Sandra de Oliveira                                                       CRAS Centro

ADIVINHE QUEM É?

CONFIRA A RESPOSTA NA
PRÓXIMA EDIÇÃO

Decreto 15.176/2011 – Novo Regulamento
de Estágio Probatório

Em 11 de março de 2011 foi aprovado o
Regulamento do Estágio Probatório a que
estão sujeitos os servidores públicos
municipais. Este Regulamento encontra-
se em conformidade com a Constituição
Federal, a Lei Orgânica do Município e o
Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Caxias do Sul.

O Estágio Probatório é o período de
três anos de efetivo exercício do servidor
nomeado para cargo de provimento
efetivo, em virtude de aprovação em
Concurso Público, durante o qual a aptidão
e a capacidade são objetos de avaliação
no desempenho do mesmo.

Neste Novo Regulamento, dentre
várias mudanças, foram ampliadas as
competências da Comissão Central de
Avaliação (CCA) e foram alterados os
períodos de avaliação dos servidores que
ingressaram a partir de 2011, que passará
a ser realizada após concluídos o 7º, 14º,
21º, 28º e 36º meses.

A CCA , cumprindo com suas
atribuições, realizou no dia 20 de maio,
capacitação sobre o novo Decreto, para
Direção e Coordenadores.  Em breve, será
realizada nova capacitação envolvendo
servidores que encontram-se em Estágio
Probatório.

Salientamos que a CCA  reúne-se
nas sextas -feiras, das  8 às 10 horas, na
Sede da FAS, e coloca-se à disposição
para esclarecimentos, mediante
agendamento, que deve ser solicitado
junto ao RH.

Comissão Central de
Estágio Probatório

     Coral dos Centros Educativos da FAS

Rosa Maria dos Santos                                                     Coordenadora Administrativa do Conselho Tutelar

Rogério Pellenz                                                                       Setor  de Transporte

                                                                                            Aposentadoria
NAir Alves Carneiro Felix                                               Sede                                                    02/05/2011

  Servidores contemplados com Licença Prêmio Gozo
Nome do servidor                    Quinquênio                  Mês de Gozo                   Lotação

                         Rochele Sachet                  04/05/2006 a 04/05/2011     JUN/JUL/AGO          CREAS Centro

No Feriado de Páscoa, as
colegas Ana Paula Flores e Nádia
Colombo realizaram um “tour”
rodoviário até o Uruguai. Conforme
Ana Paula, é um país muito
acolhedor com lugares lindos para
serem visitados, sendo que
destacamos: Piriápolis, P u n t a
Ballena (onde fica a Casa Pueblo),
Colônia do Sacramento e, com
certeza, a arquitetura e
gastronomia de Montevidéu.

Em  meados de 2007, deu- se início
ao Coral de crianças e de adolescentes
da FAS onde participam,
aproximadamente, 50 crianças e
adolescentes com idades de 8  a 14 anos,
dos seis Centros Educativos da FAS. Os
ensaios, regidos pela maestrina Samira
Pereira Prigol, ocorrem todas as sextas-
feiras, e os alunos interessados são
selecionados pela maestrina no início de
cada ano.

O Coral é parte importante do
trabalho realizado nos Centros Educativos,
pois as crianças e adolescentes podem
expandir suas perspectivas de vida, e
porque não dizer, de trabalho, pois ali é
desenvolvido com eles a
responsabilidade, o respeito mútuo e o
aprimoramento de coordenações e
noções básicas de tons e timbres, onde
os integrantes precisam dedicar grande
parte de sua atenção.

O grupol é bastante requisitado
para apresentações em eventos
promovidos pela FAS, aberturas de
conferências, eventos do PETI,

Segundo Inês Ribeiro, coordenadora
dos Centros Educativos da FAS, o Coral é uma
das atividades desenvolvidas pelos Centros
Educativos que proporciona um espaço para
maior integração, onde os mesmos
desenvolvem suas habilidades e talentos,
realizando uma atividade paralela nos seus
respectivos Centros Educativos. É muito
gratificante assistirmos o Coral, reforça Inês.

participações no Festival RECRIA e
apresentações em datas comemorativas. Um
evento muito importante em que o Coral
participa é da Noite Encantada  no Clube
Juvenil,  organizado pela Secretaria de Cultura.



Aconteceu...   Oficializar
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Foto Luiz Chaves

01 de Junho.:Maria de Lurdes Grison(Sede)
02 de Junho.:Márcia Fontoura(Estrela Guia)
06 de Junho.:Lucimara Lopes(Sede)
08 de Junho.:Édima D’Agostini(CRAS Leste)
08 de Junho.:Rafaela B. Silveira(CE Arco- Íris)
09 de Junho.:Marinês Oss(Sede)
09 de Junho.:Queli Borba(Albergue)
12 de Junho.:Monica Costa de Castilhos
(Centro Formação Vila Lobos)
13 de Junho.:Genecy de Abreu(Conselho
Tutelar)
13 de Junho.:Ana Lúcia A. Silva(CRAS Sul)
17 de Junho.:Ana Letícia Fontanive (CRAS
Centro)
19 de Junho.:Lúcia Chiapinotto(Sol
Nascente)
19 de Junho.:Viviane Dasmolin(CE Novo
Horozonte/AESC)
19 de Junho.:Suzana Cecconello(Sol
Nascente)
20 de Junho.:Juraci de Souza(Albergue)
22 de Junho.:Flávio Jeske(Sede)
26 de Junho.: Marta Herpich(CREAS)
27 de Junho.:Maria Aparecida Bernardi(Viva
Rachel)
27 de Junho.:Jenifer Silva(CRAS Oeste)
28 de Junho.:Oscar Maechesi(Sol Nascente)
28 de Junho.:José Predro Borges(CE Laços
da Amizade
30 de Junho.:Cristiane Ferreira(Casa Brasil)
30 de Junho.:Mariana Caran(Sol Nascente)

Aniversariantes de Junho:

Datas comemorativas de Junho
Dia 12 de Junho: Dia dos Namorados
Dia 23 de Junho:  Corpus Christi

                Agende-se

Quem apostou na Nair Felix como
a menina da edição passada.

Servidora , atualmente,
aposentada.

ACERTOU !!!

Concurso para Educadores Sociais

O Curso Introdutório para
Educadores Sociais, integrante do
Concurso da FAS, teve início em 27
de abril e foi ministrado no Instituto
Estadual Cristóvão de Mendoza.

O evento contou com a
participação de 89 dos 108
candidatos aprovados para esta
etapa os quais receberam Apostilas
com os conteúdos  e os estudos se
deram a cerca dos conhecimentos
necessários à função de Educador
Social e, também serviços
prestados pela FAS.

O encerramento ocorreu no
dia 05 de maio, após sete encontros
e a prova final, no dia 07 de maio.
Agora é só aguardarmos a
homologação dos resultados.

Reunião da Rede RECRIA

A reunião mensal da Rede
R E C R I A r e a l i z o u - s e ,
extraordinariamente,  no dia 18 de
maio,  na Câmara de Vereadores,
com o tema voltado para o Combate
ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, com o lema
“Esquecer é  Permitir-Lembrar é
Combater”.

Mirian Nora (FAS) deu início e
coordenou a reunião passando a
palavra para Tânia Santos,
Coordenadora da equipe técnica do
APOIAR, a qual leu  uma reflexão
sobre a menina Aracelli que foi vítima
de violência,  dando origem ao dia
18 de Maio, como o Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes.

Em seguida  houve a
participação da Delegada Dra. Sueli
Rech da DPCA, que apresentou dados
de acontecimentos que ocorrem em
Caxias do Sul.  Após, prosseguiu Tânia
Santos com dados repassados para
o APOIAR. Para finalizar,  abriu-se para
perguntas e reflexões das quais
surgiram alguns encaminhamentos.

No próximo dia 07 de Junho, ás 14h, na Praça Dante Alighieri, representantes do
COMPETI(Comissão Municipal de Prevenção  e Erradicação do Trabalho Infantil), estarão  realizando
um Ato Público  em alusão ao Dia 12 de junho- Dia Mundial e Nacional de Prevenção e Erradicação
do Trabalho Infantil.

                                                                                                                                                                                                                                                                

Curso a “Arte de Encantar Clientes”

No dia 02 de maio, Jean Pierre
Veiga, através de uma parceria
entre a  FAS e o CIEE,   ministrou aos
funcionários da FAS a palestra “Arte
de Encantar Clientes” .  O evento
aconteceu no Auditório da
Prefeitura, no período da manhã e
da tarde.

Veiga salientou a importância
de  sorrir e de manter a cordialidade
no ambiente  de trabalho. Ressaltou
que o mais importante dentro da
empresa é uma boa equipe, unida e
i n t e g r a d a . P a r t i c i p a r a m ,
aproximadamente,  70 pessoas.

Dando sequência as inovações
dos setores de RH, almoxarifado,
patrimônio e compras, estamos em fase
final da migração dos dados de sistema
data flex com a empresa Di Uno, para
o novo sistema SIGAMWEB. Esse novo
sistema trará maior agil idade,
segurança, fazendo com que tais
setores possam trabalhar de uma forma
integrada com a própria
contabil idade, dando assim, uma
dimensão de modernidade em se
tratando de informática, pois
estaremos usando o que se tem de mais
moderno na atualidade.

Um outro passo importante
nesse momento é a terceirização dos
serviços de manutenção das casas,
abrigos e da própria sede, que
começou já no mês de maio de 2011,
trazendo mais agilidade no setor de
manutenção com serviços de mais
qualidade. Devido essas mudanças,
pedimos aos coordenadores e demais
servidores a sua colaboração, pois
serão beneficiados com tais medidas.

Atualização do Sistema da Gestão

Carlos Heitor Carvalho da Silva
Diretor Administrativo

Dia 24 de Junho: São João


