
                                       
 
 

PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA 
 
A Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor - COGESS, da Secretaria Municipal de Gestão - SMG, 
realizará mais uma turma do curso do PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA - 
PPA, que já está na 68ª edição. 
 
O objetivo geral do Programa, dirigido aos servidores municipais que estão a 05 anos da aposentadoria, é 
o de instrumentalizar os participantes para a reflexão sobre o processo de envelhecimento levando-os a 
desenvolver plenamente essa fase da carreira, reconhecendo a importância de se planejar para o futuro.  
 
 
Local: Auditório do Jockey Club 
 
Endereço: Rua Boa Vista, 280 - 11º andar 
 
Data: 6, 7, 8, e 9/03/2018 
 
Horário: das 9h às 13h 
 
 
INSCRIÇÕES 
As inscrições serão realizadas até o dia 27/02/2018 ou até o final das vagas, através do e-mail: 

smg-cogess-educ@prefeitura.sp.gov.br 
 

 
DADOS PARA INSCRIÇÃO 
Nome, RF, local de trabalho e tempo para a aposentadoria 
 
 
 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 O significado do viver a aposentadoria 

 Desenvolvendo o seu projeto de vida pessoal e profissional 

 Aspectos legais da aposentadoria 

 Oficina: Redescobrir habilidades pessoais e profissionais 

 O processo de envelhecimento e sua relação com o trabalho 

 Planejamento financeiro 

 
 
METODOLOGIA  
- Exposição dialogada através de palestras 
- Dinâmicas de grupo 
 
 
AVALIAÇÃO  
A avaliação da aprendizagem se dará através da observação direta dos expositores e participação dos 
treinandos.   
 
 

mailto:smg-cogess@prefeitura.sp.gov.br


CERTIFICADOS  
Será fornecido certificado ao participante que obtiver 100% de frequência e conceito satisfatório. 
 
PALESTRANTES  
- Cassiano Alves Macedo - Professor voluntário aposentado, membro da ABEFIN - Associação Brasileira 
de Educadores Financeiros  
- Edriana Regina Consorti - Terapeuta Ocupacional - SMS 
- Maria do Socorro Almeida de Araújo - Assistente Social (professor voluntário) 
- Maria Helena Rocha dos Santos - Assistente de Gestão e Políticas Públicas - Tribunal de Contas do 
Município 
- Maria Silvana G.M. Duque Estrada - Pedagoga (professor voluntário) 
- Patrícia Brito Moraes - Terapeuta Ocupacional - COGESS 
- Vera Lucia Modesto - Diretora de Divisão Técnica - Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias 

 

 
A lista de inscritos será divulgada dia 03/03/2018 por e-mail e na página do Programa: 

www.prefeitura.sp.gov.br/preparaaposent 
 
   
 
Coordenação 
Divisão de Promoção à Saúde 
Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor - COGESS 
Secretaria Municipal de Gestão - SMG 
 
 

 
A dispensa de ponto deverá ser acertada com a chefia da unidade. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/portal_do_servidor/preparacao_aposentadoria/index.php?p=25996

