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DIRETORIA DE ADMINISTRADIRETORIA DE ADMINISTRAÇÇÃO ESCOLARÃO ESCOLAR
Você sabe quais são as Gerências e Departamentos vinculados a Diretoria de 
Administração Escolar?



DIRETORIA DE ADMINISTRADIRETORIA DE ADMINISTRAÇÇÃO ESCOLARÃO ESCOLAR
Como você avalia o atendimento das chefias da Diretoria de Administração Escolar?

DIRETORIA DE ADMINISTRADIRETORIA DE ADMINISTRAÇÇÃO ESCOLARÃO ESCOLAR
Como você avalia a comunicação entre a Diretoria de Administração Escolar e a 
Direção das Unidades Educativas?



DIRETORIA DE ADMINISTRADIRETORIA DE ADMINISTRAÇÇÃO ESCOLARÃO ESCOLAR
Como você avalia o site da Diretoria de Administração Escolar?

DIRETORIA DE ADMINISTRADIRETORIA DE ADMINISTRAÇÇÃO ESCOLARÃO ESCOLAR
Como você avalia a apresentação da Diretoria de Administração Escolar na Reunião de Diretores?



COMENTCOMENTÁÁRIOS GERAIS:RIOS GERAIS:
**Penso que é válido as escolas receberem um agradecimento via malote, em decorrência dos convites que as Unidades entregam para os 

Departamentos esperando a participação nos eventos, porém não tivemos a participação de nenhum representante nos ocorridos em nossa 
Unidade no decorrer do ano letivo.
*continuem com este trabalho maravilhoso! parabéns a todos da equipe...

*sempre fui muito bem atendido e dentro do possível ajudado nas questões administrativas entre outras.
*Sugestão: Para Reunião de Diretores, enviar (quando possível) com antecedência a pauta analítica. Tentativa de diminuir perguntas 
desnecessárias e valorizar o tempo.
* "Meu Deus, quanta organização nas reuniões de Diretores.PARABÉNS!!
* GOSTARIA DE AGRADECER A ATENÇÃO, O CARINHO DE TODOS DESTA GERENCIA. 
* MUITO BOM. MARCOS ESTÁ DE PARABÉNS PELA APRESENTAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORES. SENTI ALGUMA DIFICULDADE 
EM RELAÇAO A TECNOLOGIA:. MICROFONES, VIDEO E SOM. 

* As apresentações nas reuniões de diretores, são sempre ótimas, onde contemplam todos os assuntos com clareza e sempre dispostos a 
ajudar. 
* Nossas reuniões são uma enxurrada de informações que precisam de mais tempo para serem repassados os assuntos administrativos, 
alterações... e com tempo disponibilizado para sanarmos as dúvidas neste mesmo momento! 
* E uma diretoria que sempre esta disposta a nos ajudar quando necessário, e equipe é ótima. 
* Parabenizo a Diretoria de Administração escolar pela organização e objetividade, tanto na reunião de diretores como na comunicação via e-
mail. 

* o site é bom, fácil de achar o que se precisa. O que dificulta, e muito, nosso trabelho, é a conexão da rede. 
* Dinâmico, claro e objetivo. 
* A diretória de administração escolar tem que achar meios de resolver as faltas e as readptações dos funcionários nas unidades, pois esta 
muito difícil dos diretores lidar com este problema e o que se observa que a cada ano esta pior e acaba contaminando quem é bom funcionário 
ou estes estão ficando realmente doentes, pois estão ficando sozinhos em salas com 25 crianças. os diretores estão pedindo socorro. 

GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DE PESSOAL
Você tem conhecimento das atribuições da Gerência de Articulação de Pessoal?



GERÊNCIA DE ARTICULAGERÊNCIA DE ARTICULAÇÇÃO DE PESSOALÃO DE PESSOAL
Como você avalia o atendimento da equipe da Gerência de Articulação de 
Pessoal (RAF, Substitutos, Regência, etc..)?

GERÊNCIA DE ARTICULAGERÊNCIA DE ARTICULAÇÇÃO DE PESSOALÃO DE PESSOAL
Como você avalia o atendimento das empresas terceirizadas (ORBENK e SEPAT)?



GERÊNCIA DE ARTICULAGERÊNCIA DE ARTICULAÇÇÃO DE PESSOALÃO DE PESSOAL
Como você avalia a restrição no horário de atendimento externo ser das 13 às 19 
horas?

GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DE PESSOAL
Como você avalia o agendamento para entrega do RAF no período matutino e 
vespertino?



GERÊNCIA DE ARTICULAGERÊNCIA DE ARTICULAÇÇÃO DE PESSOALÃO DE PESSOAL
Como você avalia o retorno das solicitações (CI, e-mail, telefone e presencial) da 
Gerência de Articulação de Pessoal?

GERÊNCIA DE ARTICULAGERÊNCIA DE ARTICULAÇÇÃO DE PESSOALÃO DE PESSOAL
Como você avalia a transparência/divulgação dos serviços executados na Gerência de 
Articulação de Pessoa (Editais, Portarias, site, diário oficial, CI’s, etc...)



GERÊNCIA DE ARTICULAGERÊNCIA DE ARTICULAÇÇÃO DE PESSOALÃO DE PESSOAL
Você tem facilidade no preenchimento dos formulários/relatórios utilizados pela 
Gerência de Articulação de Pessoal?

COMENTCOMENTÁÁRIOS GERAIS:RIOS GERAIS:
*Sempre que necessitei da Gerência fui atendido prontamente.
*Qualidade de atendimento da ORBENK. O pessoal contratado vinculado a nossa unidade é ótima. Porém a assessoria e 
supervisão fica a desejar. Em nossa região temos necessariamente que fazer este trabalho quase que isoladamente. Fica o registro.
*GOSTARIA DE AGRADECER A ATENÇÃO, O CARINHO DE TODOS DESTA GERENCIA, PRINCIPALMENTE ADRIANA E 
ZULEIDE.
*O retorno de Solicitações e/ou dúvidas POR ESCRITO, raramente ocorre.
* Ao ligar para as atendentes da empresa, geralmente na solicitação de volantes por não estar conseguindo contato com a 
responsável da região .... pouquíssimas foram as vezes que recebi retorno ...
Compreendo que para uma melhor organização interna se faz necessário estipular um horário para atendimento externo; contudo 
entendo que poderia tbém haver um plantão para atender os agendamentos prévios num outro turno qdo justificável o 
aproveitamento de uma ída ao centro no turno da manhã por exemplo; dando possibilidade de retorno a este diretor ou servidor à
UE. As vezes é apenas a entrega de algum documento...“
* "A Dae dá um banho em competência. 
É um prazer entrar na DAE onde encontram-se as pessoas mais simpáticas da PMF, entendendo-se a GERÊNCIA de ART de 
PESSOAL o DESABES e a GEPE. Sucesso - Luciano G. Galvão“
* Digo sim, sendo que quando percebo a necessidade de orientação, retorno através de telefone a ger~encia de articulação pedindo 
orientação. 
* Quanto ao serviços da ORBENK, SEPAT estão deixando a desejar com as faltas  em mandar volantes e devem escutar mais os 
diretores. 
* As vezes surgem algumas dúvidas no preenchimento de alguns documentos, mas entro em contato com a DAE e sempre minhas 
dúvidas são sanadas. Com relação as empresas terceirizadas estão novamente deixando a desejar quando se trata de substituição 
do colaborador que está faltando. E com relação a alimentação que não tenho certeza se compete a esta diretoria está bastante 
complicada com relação a quantidade qualidade e entrega dos produtos. Principalmente agora que não podemos comprar mais 
nada."



GERÊNCIA DE FORMAGERÊNCIA DE FORMAÇÇÃO PERMANENTEÃO PERMANENTE
Você tem conhecimento das atribuições da Gerência de Formação Permanente?

GERÊNCIA DE FORMAGERÊNCIA DE FORMAÇÇÃO PERMANENTEÃO PERMANENTE
Você tem conhecimento da Portaria que Você tem conhecimento da Portaria que normatizanormatiza EstEstáágio, Pesquisa e Extensão na gio, Pesquisa e Extensão na 
Rede Municipal de Ensino? Rede Municipal de Ensino? 



GERÊNCIA DE FORMAGERÊNCIA DE FORMAÇÇÃO PERMANENTEÃO PERMANENTE
Como você avalia o atendimento da equipe da Gerência de Formação Permanente 
(Estágio, Pesquisa, Extensão, Plataforma Freire, etc..)? 

GERÊNCIA DE FORMAGERÊNCIA DE FORMAÇÇÃO PERMANENTEÃO PERMANENTE
Como você avalia a Formação dos Diretores em 2011?



GERÊNCIA DE FORMAGERÊNCIA DE FORMAÇÇÃO PERMANENTEÃO PERMANENTE
Como você avalia a oferta de Formação para os Auxiliares de Serviços Gerais?

GERÊNCIA DE FORMAGERÊNCIA DE FORMAÇÇÃO PERMANENTEÃO PERMANENTE
Como você avalia a oferta de cursos na modalidade de educação a distância pela 
Gerência de Formação Permanente?



COMENTCOMENTÁÁRIOS GERAISRIOS GERAIS::
*Adorei todos os que fiz! foi de muita importância e relevância para meu trabalho enquanto gestor/a
* Gostei muito das formações dos Diretores, mas penso que foi bem mais aproveitado para os novos. Mesmo assim penso que a 
organização de separar por regiões facilitou pra todos, mesmo tendo faltado em algum encontro consegui repor em outro. 
PARABÉNS. Já em relação ao curso que ocorreu a distância, penso que ter que entrar todos para cumprir a carga horária foi 
desmotivador, as vezes entrava e não ficava sem fazer nada. Já tinha feito a tarefa. Então penso que foi isto que levou a minha 
desistência.
* CONHEÇO POUCO A PEDAGOGIA A DISTÂNCIA. ACREDITO QUE DEVERIA MELHORAR A COMUNICAÇÃO ENTRE A 
DIREÇÃO DA CRECHE E A FORMAÇÃO PERMANENTE. DIGO ISSO EM RELAÇÃO A LIBERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PARA 
ESTÁGIOS E OUTRAS ATIVIDADES DO CURSO. TAMBÉM ACREDITO QUE A SUPERVISÃO DESSES ESTÁGIOS DEVERIA  
SER ACOMPANHADA MAIS DE PERTO PELA SUPERVISÃO DO CURSO. 
* Nossos serviços gerai são tercerizados e pelo que tenho conhecimento uma vez no ano, mais precisamente em julho é ofertado 
um curso... Durante este curso, se faz necessário a presença de SME e Firma já que nem sempre a firma entende que este 
funcionário possa ser também um mediador na relação com a cça dentro de um espaço educativo... Também a não permissão 
destes funcionários tercerizados ou não poder participar da formação oferecida este ano dentro das reuniões pedagógica nos deixou 
muito decepcionados!!!!!!!!!!!!!!!!
* É MUITO BOM PARTICIPAR DESTE PROCESSO AVALIATIVO  QUE NOS FAZ REFLETIR SOBRE MELHORIAS E 
ORGANIZAÇÃO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCATIVOS. 
* O curso do Aluno Monitor não veio com reconhecimento e não foi aceito como hora de aperfeiçoamento. 
* Oferecer mais cursos noturnos com temas sugeridos pelas Unidades Educativas. 

DEPARTAMENTO DE EVENTOS
Você tem conhecimento das atribuições do Departamento de Eventos?



DEPARTAMENTO DE EVENTOS
Como você avalia o atendimento da equipe do Departamento de Eventos (Inscrição, 
Certificados, etc..)?

DEPARTAMENTO DE EVENTOS
Como você avalia a divulgação e inscrição em Cursos e Eventos da SME na internet?



DEPARTAMENTO DE EVENTOS
Como você avalia as salas de formação do Centro de Educação Continuada?

COMENTCOMENTÁÁRIOS GERAISRIOS GERAIS::

*Penso que ainda está complicada a emissão de comprovantes e certificados das formações no site. Em tempo: Concluímos o curso 
à distância do SEU em Julho e ainda não recebemos o certificado.
*Neste último ano o espaço físico sofreu grandes alterações apresentando uma melhora significativa. A sala onde são realizados os 
lanche ficou mais isolada proporcionando que as formações ocorram sem muitos ruídos externos.
*Percebe-se que quando necessita-se de alguma informação, passa por várias pessoas, sendo que todos(as)desse setor deveriam 
saber informar certos assuntos referente as eles.questões referente a eles.
* Questões referentes ao uso de internet. 
* A formação dos diretores nesse ano foi maravilhosa. Parabéns à equipe.
* As formações deveriam ser mais interessantes,com temas e palestrantes que permitam mais discussões.Não existe bom resultado 
quando o palestrante fala muito e os temas são os mesmos que os encontrados na Internet.O tempo parece perdido e a 
aprendizagem nula. O CEC continua sendo a melhor opção para os cursos, pois é um endereço bem acessível a todos nós.“



DEPARTAMENTO DE SADEPARTAMENTO DE SAÚÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR DE E BEM ESTAR DO SERVIDOR –– DESABESDESABES
Você tem conhecimento das atribuições do Departamento de Saúde e Bem Estar do 
Servidor?

DEPARTAMENTO DE SADEPARTAMENTO DE SAÚÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR DE E BEM ESTAR DO SERVIDOR –– DESABESDESABES
Como você avalia o atendimento da equipe do Departamento de Saúde e Bem Estar do 
Servidos (Oficinas, Campanhas, etc..)?



DEPARTAMENTO DE SADEPARTAMENTO DE SAÚÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR DE E BEM ESTAR DO SERVIDOR –– DESABES DESABES 
Você ou algum funcionário da sua Unidade Educativa aderiu ou freqüentou alguma 
atividade (Campanha e/ou Oficina) ofertada no Departamento de Saúde e Bem Estar do 
Servidor?

DEPARTAMENTO DE SADEPARTAMENTO DE SAÚÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR DE E BEM ESTAR DO SERVIDOR –– DESABESDESABES
Como você avalia as modalidades de oficinas terapêuticas (Yoga, Pilates, Natação, 
Hidroginástica e Dança de Salão) ofertadas aos servidores?



DEPARTAMENTO DE SADEPARTAMENTO DE SAÚÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR DE E BEM ESTAR DO SERVIDOR –– DESABESDESABES
Os horários oferecidos nas oficinas terapêuticas são adequados aos servidores da 
Unidade Educativa?

DEPARTAMENTO DE SADEPARTAMENTO DE SAÚÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR DE E BEM ESTAR DO SERVIDOR –– DESABESDESABES
A Campanha de Saúde Vocal tem colaborado com a adoção de novas posturas dos 
servidores? 



DEPARTAMENTO DE SADEPARTAMENTO DE SAÚÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR DE E BEM ESTAR DO SERVIDOR –– DESABESDESABES
A Campanha de Proteção Solar tem colaborado com a adoção de novas posturas dos 
servidores? 

DEPARTAMENTO DE SADEPARTAMENTO DE SAÚÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR DE E BEM ESTAR DO SERVIDOR –– DESABESDESABES
A Campanha de Tabagismo tem colaborado com a adoção de novas posturas dos 
servidores?



DEPARTAMENTO DE SADEPARTAMENTO DE SAÚÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR DE E BEM ESTAR DO SERVIDOR –– DESABESDESABES
O Projeto Ação na Readaptação tem colaborado com a adoção de novas posturas dos 
servidores?

DEPARTAMENTO DE SADEPARTAMENTO DE SAÚÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR DE E BEM ESTAR DO SERVIDOR –– DESABESDESABES
Como você avalia o Programa de Avaliação de Desempenho Profissional (Substituto, 
Designado e Estágio Probatório)?



DEPARTAMENTO DE SADEPARTAMENTO DE SAÚÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR DE E BEM ESTAR DO SERVIDOR –– DESABESDESABES
As orientações encaminhadas nas Reuniões de Trabalho do Programa de Avaliação de 
Desempenho Profissional contribuíram para as demandas da Unidade Educativa?

DEPARTAMENTO DE SADEPARTAMENTO DE SAÚÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR DE E BEM ESTAR DO SERVIDOR –– DESABESDESABES
Os programas do Departamento de Saúde e bem estar do servidor contribuíram para a 
redução do absenteísmo melhorando a qualidade de vida dos servidores?



COMENTCOMENTÁÁRIOS GERAISRIOS GERAIS::

**Agradeço a equipe do DESABES que sempre nos auxiliou nos momentos em que buscamos ajuda no departamento.

*Considero todos os esforços da equipe, porém em relação a campanha antitabagismo, ela não prosperou porquê os sujeitos do 
processo - funcionários- não aderiram. Também em relação a yoga, pilates etc. Poucas pessoas buscam a solução para suas 
dificuldades. E se dispõe a fazer um tratamento fora dos seus horários de trabalho.
* As inscrições foram complicadas pois a escola não dispunha de internet, tentamos realizar por telefone e quando conseguimos já
não havia vagas. Manifestamos interesse em ter atividades físicas na escola, encaminhamos CI e não recebemos nenhum retorno.
* Sugiro uma avaliação aos funcionários efetivos também principalmente no que compete a sua função sabendo ser papel por 
exemplo de um professor efetivo a entrega de documentos básicos: planejamento, avaliação, registros ... 
* Um departamento muito bem articulado.
* Em relação a avaliação dos profissionais substitutos, designados e estágio probatório deveriam ser realmente levado mais a sério. 
Muitas vezes o diretor e a equipe que avaliam não são correspondido devidamente ao dar um não atende ou não atende. temos que 
rever junto aos diretores e essa diretoria regras.“
* Todos esses programas de bem estar do servidores deveriam ser mais divulgados nas unidades , seja nas reuniões pedagógicas 
ou no dia a dia.
* Com relação aos encontros dos readaptados principalmente aquele onde todos participaram algumas falas me preocupam devido, 
no meu entender, a interpretação equivocada de alguns servidores no que se refere a readaptação e ao afastamento para 
tratamento de saúde. Penso que readaptação não é sinônimo de não fazer nada, de só cumprir seu horário e receber o salário no 
final do mês. Como também o afastamento para tratamento de saúde da própria pessoa ou de alguém da família deve ser quando 
realmente for necessário.“
* Para a campanha do tabagismo tentar atrair os servidores fumantes. Continuação das oficinas nas Unidades. Parabéns. "

POLO UAB FLORIANPOLO UAB FLORIANÓÓPOLISPOLIS
Você sabe o que é UAB?



POLO UAB FLORIANPOLO UAB FLORIANÓÓPOLISPOLIS
Você conhece o Polo UAB Florianópolis?

POLO UAB FLORIANPOLO UAB FLORIANÓÓPOLISPOLIS
Você já acessou o site do Polo UAB Florianópolis?



POLO UAB FLORIANPOLO UAB FLORIANÓÓPOLISPOLIS
Você ou algum funcionário da sua Unidade Educativa freqüentou ou freqüenta algum 
curso ofertado no Polo UAB Florianópolis?

POLO UAB FLORIANPOLO UAB FLORIANÓÓPOLISPOLIS
Você ou algum funcionário da sua Unidade Educativa tem interesse em freqüentar 
algum curso de graduação ou pós-graduação ofertado no Polo UAB Florianópolis?



COMENTCOMENTÁÁRIOS GERAISRIOS GERAIS::
*Penso que os cursos sempre propiciam novas práticas. As vezes falta tempo...
*Gostaria de fazer pós-graduação pela UAB na área da educação.
*Todos os funcionários estão graduados ou em curso.
*Como é o primeiro ano como diretora sei que tenho muito para aprender e conhecer nas gerencias
*Parabéns.
*A divulgação deve ser ampla para que mais funcionários tenham interesse em participar dos cursos oferecidos.
*Parabenizo a todas as Gerências pelo trabalho realizado em 2011, e desejamos Feliz 2012, com muita garra e disposição.


