
II SEMANA DO SERVIDOR 2010 - DE 23 A 30 DE OUTUBRO

Em homenagem ao servidor público municipal serão realizadas atividades culturais e
recreativas, no período de 23 a 30 de outubro próximo.

A homenagem tem por objetivo valorizar os servidores públicos, os quais têm contribuído
efetivamente para a melhoria da qualidade dos serviços públicos, tornando São Carlos uma
cidade moderna e humana.

Muitos avanços foram conquistados pelos servidores nos últimos anos e muito poderemos
avançar com a sua participação.

A Prefeitura espera a participação de todos os servidores da administração direta e indireta.

Parabéns, Servidores!

PROGRAMAÇÃO
  {tab= Dia 23 (sáb)}
         

8h30

  

Visita   Monitorada - Água Vermelha e Santa Eudóxia (será fornecido   lanche aos participantes)
 Saída/chegada: Estação
(40 vagas) - Convites limitados a 2 (dois) por servidor
Inscrições no www.saocarlos.sp.gov.br - II Semana do Servidor ou no formulário abaixo

  
    

9h30

  

Visita   Monitorada - Museu TAM(ESGOTADO) Listagem dos nomes - visita Museu TAM
(23/10)
Saída/chegada: Pça Coronel Salles
(40 vagas) - Convites limitados a 2 (dois) por servidor
Inscrições no www.saocarlos.sp.gov.br - II Semana do Servidor ou no formulário abaixo
 Outras informações: (16) 3306-2020 - www.museutam.com.br

  
    

18h00
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II SEMANA DO SERVIDOR 2010 - DE 23 A 30 DE OUTUBRO

  

Teatro Municipal Dr. Alderico Vieira Perdigão
 Espetáculo: "Era uma casa muito engraçada"(Cia. Tokpotok)
 O servidor deve retirar gratuitamente os convites na bilheteria do Teatro Municipal, até o dia 21/10/2010, limitados a 2 (dois) por servidor.
Horário de funcionamento da bilheteria: de quarta a domingo, das 16h às 20h
Outras informações: (16) 3371 4339

  
    

 

  

Cine São Carlos
Cinema gratuito para servidores públicos municipais em todas as sessões 
 (apresentação obrigatória na bilheteria do último holerite e documento com foto)
 Servidor Público Municipal: entrada gratuita
 Servidores públicos estaduais e federais: ingressos a R$ 3,00
 Acompanhante de servidor (no máximo, um): ingressos a R$ 3,00
 Programação e horários das sessões: (16) 3307-6006 - www.cinesaocarlos.com.br

  
      
{tab= Dia 24 (dom)}
         

9h00

  

Cine São Carlos
Cinema gratuito para servidores públicos municipais em todas as sessões 
(apresentação obrigatória na bilheteria do último holerite e documento com foto)
 Servidor Público Municipal: entrada gratuita
 Servidores públicos estaduais e federais: ingressos a R$ 3,00
 Acompanhante de servidor (no máximo, um): ingressos a R$ 3,00
 Programação e horários das sessões: (16) 3307-6006 - www.cinesaocarlos.com.br

  
      
{tab=Dia 25 (Seg)}
         

9h00
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II SEMANA DO SERVIDOR 2010 - DE 23 A 30 DE OUTUBRO

  

Abertura   Oficial  (Local: Auditório - Paço Municipal)
 - Apresentação Musical
 - Lançamento do II Concurso de Inovação na Administração Pública
 - Lançamento do Portal do Servidor
 - Lançamento do "Talentos da Casa"
 - Palestra: Inovação na Administração Pública

  
    

12h00

  

Visita   Monitorada ao Parque Ecológico (será fornecido lanche aos participantes)
 Das 12h00 às 14h00
 Saída/chegada: Pça. Coronel Salles
 (40 vagas)
 Inscrições no www.saocarlos.sp.gov.br - II Semana do Servidor ou no formulário abaixo

  
    

17h00

  

Música  no Paço - Grupo de Seresta

  
    

19h30

  

Torneios  - Futsal, truco, sinuca, xadrez, dama e tênis de mesa(ESGOTADO)
As inscrições de   competidores deve ser feita até o dia 19/10/2010, no  www.saocarlos.sp.gov.br  -
II Semana do Servidor ou no formulário abaixo
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II SEMANA DO SERVIDOR 2010 - DE 23 A 30 DE OUTUBRO

  

Cine São Carlos
Cinema gratuito para servidores públicos municipais em todas as sessões
(apresentação obrigatória na bilheteria do último holerite e documento com foto)
 Servidor Público Municipal: entrada gratuita
 Servidores públicos estaduais e federais: ingressos a R$ 3,00
 Acompanhante de servidor (no máximo, um): ingressos a R$ 3,00
 Programação e horários das sessões: (16) 3307-6006 - 
www.cinesaocarlos.com.br

  
      
{tab= Dia 26 (Ter)}
         

7h00

  

Música  na Garagem / Café-da-manhã com o Prefeito

  
    

12h00

  

Projeto Percursos - Visita monitorada aos prédios históricos do centro da cidade 
(será fornecido lanche aos participantes)
 Das 12h00 às 14h00
 Saída: Estação / Chegada: Paço Municipal
 Inscrições no www.saocarlos.sp.gov.br - II Semana do Servidor ou no formulário abaixo

  
    

17h00

  

Música no Paço - Coral
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II SEMANA DO SERVIDOR 2010 - DE 23 A 30 DE OUTUBRO

20h00

  

Oficina   de Artesanato- Marchetaria (trabalhos em madeira)(ESGOTADO)
 (40 vagas)
 Inscrições no www.saocarlos.sp.gov.br - II Semana do Servidor ou no formulário abaixo

  
    

19h30

  

Torneios   - Futsal, truco, sinuca, xadrez, dama e tênis de mesa(ESGOTADO)
 As inscrições de   competidores deve ser feita até o dia 19/10/2010, no 
 www.saocarlos.sp.gov.br - II Semana do Servidor ou no formulário abaixo

  
    

 

  

Cine São Carlos
 Cinema gratuito para servidores públicos municipais em todas as sessões 
(apresentação obrigatória na bilheteria do último holerite e documento  com foto)
 Servidor Público Municipal: entrada gratuita
 Servidores públicos estaduais e federais: ingressos a R$ 3,00
 Acompanhante de servidor (no máximo, um): ingressos a R$ 3,00
 Programação e horários das sessões: (16) 3307-6006 - 
www.cinesaocarlos.com.br

  
      
{tab= Dia 27 (Qua)}
         
      
    

7h00
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II SEMANA DO SERVIDOR 2010 - DE 23 A 30 DE OUTUBRO

Liang  Gong na Estação (será   fornecido lanche aos participantes)
 Inscrições no www.saocarlos.sp.gov.br - II Semana do Servidor ou no formulário abaixo

  
    

8h00 às  18h00

  

Exposição   de Origami no SAAE

  
    

12h00

  

Projeto   Percursos - Visita monitorada aos prédios históricos do centro da cidade
(será   fornecido lanche aos participantes)
 Das 12h00 às 14h00
 Saída: Estação / Chegada: Paço Municipal
 (40 vagas)
 Inscrições no www.saocarlos.sp.gov.br - II Semana do Servidor ou no formulário abaixo

  
    

14h00

  

"Oficina Equidade de Gêneros" - Local: SME
Inscrições no www.saocarlos.sp.gov.br - II Semana do Servidor ou no formulário abaixo

  
    

16h30

  

Oficina de Origami no SAAE
(30 vagas)
 Inscrições no www.saocarlos.sp.gov.br - II Semana do Servidor ou no formulário abaixo
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II SEMANA DO SERVIDOR 2010 - DE 23 A 30 DE OUTUBRO

  
    

17h00

  

Café da tarde com o Prefeito - Local: SME

  
    

19h00

  

Ginástica   Orientada - Local: FESC I
(30 vagas)
 Inscrições no www.saocarlos.sp.gov.br - II Semana do Servidor ou no formulário abaixo

  
    

19h30

  

Visita   monitorada ao Observatório da USP (40 vagas)
 Inscrições no www.saocarlos.sp.gov.br - II Semana do Servidor ou no formulário abaixo
 O servidor inscrito deve comparecer com 10 minutos de antecedência no Observatório - Rua Carlos Botelho esquina com a Rua Visconde de Inhaúma
 (em frente à Padaria Guanabara)
 Outras informações: (16) 3373 9191 - www.cdcc.sc.usp.br/cda

  
    

19h30

  

Torneios   - Futsal, truco, sinuca, xadrez, dama e tênis de mesa(ESGOTADO)
As inscrições de   competidores deve ser feita até o dia 19/10/2010, no 
 www.saocarlos.sp.gov.br - II Semana do Servidor ou no formulário abaixo
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Cine São Carlos
 Cinema gratuito para servidores públicos municipais em todas as sessões (apresentação obrigatória na bilheteria do último holerite e documento com foto)
Servidor Público   Municipal: entrada gratuita
 Servidores públicos estaduais e federais: ingressos a R$ 3,00
 Acompanhante de servidor (no máximo, um): ingressos a R$ 3,00
 Programação e horários das sessões: (16) 3307-6006 - www.cinesaocarlos.com.br

  
      
{tab= Dia 28 (Qui)}
         

8h00

  

Café-da-manhã  com o Prefeito - Local: FESC I

  
    

8h00 às 
18h00

  

Exposição de Origami no SAAE

  
    

11h30

  

Grupo de dança (bolero) no Paço Municipal

  
    

12h00
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II SEMANA DO SERVIDOR 2010 - DE 23 A 30 DE OUTUBRO

  

Visita   Monitorada - Captação de Água SAAE (será fornecido lanche aos participantes)
 Das 12h00 às 14h00
 Saída/Chegada: Pça. Coronel Salles
 (40 vagas)
 Inscrições no www.saocarlos.sp.gov.br - II Semana do Servidor ou no formulário abaixo

  
    

17h00

  

Grupo de samba na FESC

  
    

19h30

  

Visita   monitorada ao Observatório da USP (40 vagas)
Inscrições no www.saocarlos.sp.gov.br - link Semana do Servidor
 O servidor inscrito deve comparecer com 10 (dez) minutos de antecedência 
 no Observatório - Rua Carlos Botelho esquina com a 
 Rua Visconde de Inhaúma (em frente à Padaria Guanabara)
 Outras informações: (16) 3373 9191 - www.cdcc.sc.usp.br/cda

  
    

19h30

  

Torneios   - Futsal, truco, sinuca, xadrez, dama e tênis de mesa(ESGOTADO)
As inscrições de   competidores deve ser feita até o dia 19/10/2010, 
 no www.saocarlos.sp.gov.br - II Semana do Servidor ou no formulário abaixo
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II SEMANA DO SERVIDOR 2010 - DE 23 A 30 DE OUTUBRO

  

Cine São Carlos
Cinema gratuito para servidores públicos municipais em todas as sessões
(apresentação obrigatória na bilheteria do último holerite e documento com foto)
 Servidor Público Municipal: entrada gratuita
 Servidores públicos estaduais e federais: ingressos a R$ 3,00
 Acompanhante de servidor (no máximo, um): ingressos a R$ 3,00
 Programação e horários das sessões: (16) 3307-6006 - www.cinesaocarlos.com.br

  
      
{tab=Dia 29 (Sex)}
         

7h00

  

Música no SAAE / Café-da-manhã com o Prefeito

  
    

12h00

  

Visita   Monitorada - Estação de Tratamento SAAE
 (será fornecido lanche aos participantes)
 Das 12h00 às 14h00
 Saída/Chegada: Pça. Coronel Salles

  
    

17h00

  

Café da tarde com o Prefeito - Local: SMS

  
    

17h30
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II SEMANA DO SERVIDOR 2010 - DE 23 A 30 DE OUTUBRO

  

Alongamento  - Local: FESC I

  
    

8h00 às   18h00

  

Exposição de Origami no SAAE

  
    

19h00

  

Ginástica   Orientada - Local: FESC I (30 vagas)
 Inscrições no www.saocarlos.sp.gov.br - II Semana do Servidor ou no formulário abaixo

  
    

19h30

  

Torneios - Futsal, truco, sinuca, xadrez, dama e tênis de mesa(ESGOTADO)
As inscrições de competidores deve ser feita até o dia 19/10/2010, 
 no www.saocarlos.sp.gov.br - II Semana do Servidor ou no formulário abaixo

  
    

 

  

Cine São Carlos
 Cinema gratuito para servidores públicos municipais em todas as sessões (apresentação obrigatória na bilheteria do último holerite e documento com foto)
 Servidor Público   Municipal: entrada gratuita
 Servidores públicos estaduais e federais: ingressos a R$ 3,00
 Acompanhante de servidor (no máximo, um): ingressos a R$ 3,00 Programação e horários das sessões: (16) 3307-6006 - www.cinesaocarlos.com.br
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    22h00   Baile  do Servidor - ABASC
Banda MUSIC SHOW  CLASSIC
 O  servidor deverá retirar os convites no atendimento do Paço Municipal  (piso Maior) - convites limitados a 2 (dois) por servidor.  
      
{tab=Dia 30 (Sáb)}
         

8h30

  

Visita Monitorada - Fazenda Pinhal(ESGOTADO) Listagem dos nomes - visita Fazenda Pinhal
Saída/chegada: Estação
(40 vagas) - Convites limitados a 2 (dois) por servidor.
Inscrições no www.saocarlos.sp.gov.br - II Semana do Servidor ou no formulário abaixo

  
    

9h30

  

Visita   Monitorada - Museu TAM (ESGOTADO) Listagem dos nomes - visita Museu TAM
(30/10)
Saída/chegada: Pça Coronel Salles
(40 vagas) - Convites limitados a 2 (dois) por servidor
Inscrições no www.saocarlos.sp.gov.br - II Semana do Servidor ou no formulário abaixo
Maiores informações: (16) 3306 2020 - www.museutam.com.br

  
    

13h30

  

Visita Monitorada - Fazenda Santa Maria(ESGOTADO) Listagem dos nomes - visita Fazenda Sta.
Maria
Saída/chegada: Estação
(40 vagas) - Convites limitados a 2 (dois) por servidor.
Inscrições no www.saocarlos.sp.gov.br - II Semana do Servidor ou no formulário abaixo

  
    

 12 / 13

images/stories/pdf/nomes_pinhal.pdf
images/stories/pdf/nomes_visita_tam_30_10_10.pdf
images/stories/pdf/nomes_visita_tam_30_10_10.pdf
http://www.museutam.com.br
images/stories/pdf/nomes_stamaria.pdf
images/stories/pdf/nomes_stamaria.pdf


II SEMANA DO SERVIDOR 2010 - DE 23 A 30 DE OUTUBRO

 

  

Cine São Carlos
Cinema gratuito para servidores públicos municipais em todas as sessões
(apresentação obrigatória na bilheteria do último holerite e documento com foto)
 Servidor Público   Municipal: entrada gratuita
 Servidores públicos estaduais e federais: ingressos a R$ 3,00
 Acompanhante de servidor (no máximo, um): ingressos a R$ 3,00
Programação e horários das sessões: (16) 3307 6006 - www.cinesaocarlos.com.br

  
      
{/tabs}

Outras informações: 
• O preenchimento das vagas (para as atividades com vagas limitadas) será feito por ordem de
inscrição.
• Para as atividades com vagas limitadas, será criada uma lista de espera por ordem de
inscrição, que será utilizada caso haja desistências em tempo hábil.
• Serão consideradas válidas apenas as inscrições feitas por servidores (lista de participação
nominal). No caso do acompanhante, o cadastro sempre será feito vinculado a um servidor.
• Outras informações sobre os torneios (local, ordem de jogo, etc) serão fornecidas
posteriormente direto ao competidor ou ao responsável pela equipe competidora.
• A saída para os passeios ocorrerá pontualmente nos horários marcados. Pede-se que os
participantes inscritos cheguem aos locais das atividades com antecedência mínima de 10
(dez) minutos.
• Será enviado ao servidor inscrito nas atividades um e-mail com a confirmação de horários e
outras informações que a organização do evento julgar importantes.
•  Projeto "Talentos da Casa" - edital e maiores informações serão divulgados em tempo
oportuno.
• Dúvidas e maiores informações podem ser tiradas pelos telefones (16) 3362-1400      
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