
26 a 29 de outubro 



Programação 



26 de outubro (segunda-feira) 

Reunião Preliminar do CONSEGOV 

Aconteceu na EMASP a reunião preparatória para a 
instituição do CONSEGOV (Conselho Municipal das 
Escolas de Governo). São onze centros de formação da 
Prefeitura de São Paulo, mais duas convidadas externas: 
a Escola de Contas, do TCM-SP, e a Escola do 
Parlamento, da Câmara Municipal.  

O encontro discutiu estratégias de otimização de 
recursos e de sistemas de capacitação da PMSP. Entre as 
atribuições do CONSEGOV, destaca-se: definir diretrizes, 
monitorar e avaliar a Política Municipal de Formação e 
Aperfeiçoamento de Pessoas da PMSP. 

Participaram 7 das 13 Escolas convidadas. (reunião 
fechada) 

Mesa I: Capacitação para melhores 
Políticas Públicas  

A Secretária Municipal Adjunta de Gestão, Cristina Mori; a 
Coordenadora da EMASP, Anita Stefani (foto); e a supervisora 

escolar da Secretaria Municipal de Educação, Anna Cecília 
Simões, discutiram acerca da formação continuada e da 

Gestão de Pessoas na Prefeitura de São Paulo.  

Segundo dados, a EMASP capacitou 11,8 mil funcionárias e 
funcionários somente neste ano e a perspectiva para 2016 é 

ainda maior. Ademais, discutiram-se  os desafios de prover 
capacitação para um quadro tão diversificado de servidores 

como é o da Prefeitura de São Paulo. 



27 de outubro (terça-feira) 

Encontro de URHs e SUGESPs 

No segundo dia do evento, a EMASP recebeu os 
representantes das Unidades de RH da PMSP. O 
coordenador da COGEP (Coordenação de Gestão de 
Pessoas), Sandro Eli Malcher de Alencar (esquerda), 
apresentou as propostas para a instituição do Fórum 
Permanente de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São 
Paulo. 
 
A iniciativa possibilitará aumentar o diálogo para a 
resolução de desafios e a discussão de estratégias na 
área. O dia foi aberto pela chefe de gabinete da 
Secretaria de Gestão, Marcela Tapajós (centro). Anita 
Stefani também participou (direita).  
 
Participaram mais de 70 pessoas. (reunião fechada) 

Mesa II: Gestão de Pessoas na 
Administração Municipal 

O professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas), Clóvis 
Bueno, a ex-presidenta da ENAP (Escola Municipal de 

Administração Pública), Helena Kerr, e a chefe de gabinete 
da SMG, Marcela Tapajós, debateram o tema, elencando 

os principais desafios e possibilidades da Gestão de 
Pessoas dentro da Administração.  

O debate mobilizou servidores(as), que apontaram suas 
impressões e opiniões, buscando alinhar expectativas  em 

relação  ao papel do servidor e as formas que a 
Administração pode incentivar melhores resultados. 



28 de outubro – Dia do(a) Servidor(a) 

Servidoras e servidores 
homenageados 

No Edifício Matarazzo, o Prefeito Fernando Haddad 
entregou homenagem a dez servidoras e servidores 
que se destacaram no planejamento e na execução 
de políticas públicas. 

Elas e eles foram indicados pela chefia e por seus 
pares, por desempenharem um excelente papel 
frente à Administração. O Prefeito também discursou 
sobre a importância do funcionalismo público para a 
Gestão.  

Saiba mais da cerimônia aqui. 

Mesa III: Inovação na Gestão Pública 
Municipal 

Modernizar os processos é essencial para a construção de 
uma nova Administração. Práticas e estratégias foram 

discutidas pela Secretária Adjunta de Gestão, Cristina Mori 
(centro), e pelos acadêmicos Maria Alexandra Cunha 

(Esquerda - FGV) e José Carlos Vaz (Direita - EACH-USP). 

Os professores discutiram o advento da internet aplicada 
ao E-gov e as infinitas possibilidades que a tecnologia pode 

oferecer para melhorar os processos e as políticas. A 
Secretária apresentou exemplos de sucesso de inovação no 

Governo Federal e propostas para a cidade de São Paulo. 

https://medium.com/semana-do-servidor-e-servidora-2015/homenagem-pela-excel%C3%AAncia-8628e8e84644


29 de outubro (quinta-feira) 

Encontro de instrutoras e de 
instrutores 

Durante o encontro que aconteceu na EMASP, a 
coordenadora Anita Stefani e o assessor-chefe de 
gabinete Wagner Cabral apresentaram os novos 
procedimentos de divulgação e seleção dos cursos que 
a Escola adotou, e também os resultados da mudança. 

A oportunidade possibilitou o diálogo entre os(as) 
servidores(as) voluntários(as) que atuam como 
instrutores nos cursos da Escola e a EMASP, com 
feedbacks, depoimentos e sugestões para melhorar 
cada vez mais a capacitação na Prefeitura de São Paulo. 

Participaram mais de 80 pessoas. (reunião fechada) 

Mesa IV: Atendimento ao cidadão na 
cidade de São Paulo 

O Secretário de Gestão, Valter Correia (centro), a Secretária de 
Assistência e Desenvolvimento Social, Luciana Temer (direita), 

e o coordenador de Atendimento ao Cidadão e Inovação em 
Serviços Públicos (CACISP), André Schifnagel (esquerda), 

discutiram a importância do trabalho exercido “na ponta”.  

Os(As) servidores(as) que atendem ao público diariamente têm 
um papel fundamental para o sucesso das políticas públicas. A 

desburocratização e a melhoria de processos internos auxilia 
esse atendimento realizado e, por isso, é um dos principais 

focos da Secretaria Municipal de Gestão. 



Inscrições – Atividades abertas ao público 

26 de Outubro – 14h às 17h 
Mesa I – Capacitação para melhores Políticas Públicas: 62 inscritos 

27 de Outubro – 14h às 17h 
Mesa II – Gestão de Pessoas na Administração Municipal: 69 inscritos 

28 de Outubro – 10h às 12h 
Homenagem – O papel do servidor na gestão da cidade: 284 inscritos (público superado) 

28 de Outubro – 14h às 17h 
Mesa III – Inovação na Gestão Pública Municipal: 145 inscritos 

29 de Outubro – 14h às 17h 
Mesa IV – Atendimento ao cidadão na cidade de São Paulo: 86 inscritos 

 

Total de inscrições: 646  

 

Sorteio de Ingressos para atrações do Theatro Municipal: 7.760 inscritos 



A Semana do Servidor e da Servidora 2015 
foi um espaço para diálogo entre o corpo 
funcional da Administração Municipal, a 
Academia e também a sociedade 
interessada no tema. 

A EMASP agradece a participação dos(as) 
presentes nos debates e também nas 
reuniões de trabalho, importantes para 
fortalecer cada vez mais a Gestão Pública 
Municipal e valorizar os servidores e 
servidoras públicas.  

Para saber mais, acesse o blog do evento, 
clicando aqui. 
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