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MAIS DE 2.500 SERVIDORES FORAM QUALIFICADOS PELA ESCOLA DE GOVERNO

Com o objetivo de aperfeiçoar o trabalho dos servidores, a SeadPrev, através da Escola de Governo (Egepi) vem oferecendo vários cursos de capacitação profissional no 
intuito de ampliar os conhecimentos e as possibilidades para quem trabalha no governo estadual. De 2015 a 2017, a Egepi, em parceria com instituições públicas e privadas, 
já quali� cou 2.550 pessoas das mais diversas áreas de que vão de gestão pública à informática.

Inaugurado em mar-
ço deste ano, o Centro 
de Línguas Estrangei-
ras para Servidores Pú-
blicos abriu 200 vagas, 
sendo quatro turmas 
de inglês e uma de es-
panhol. No 2º semes-
tre, o Centro vai ofertar 
mais 150 para turmas de 
francês, espanhol, ale-
mão e libras.

COMO PARTICIPAR

Os servidores estaduais podem acompanhar a disponibilidade de 
cursos e vagas por meio do site da SeadPrev www.seadprev.pi.gov.br. 
Após a escolha do curso, o próximo passo é entrar em contato com a 
Escola de Governo através do e-mail escoladegoverno@sead.pi.gov.br 
ou pelo telefone 3216-1711 para efetuar a inscrição.

SeadPrev implanta o 
Centro de Línguas  Estrangeiras

Programas Motivacionais 
proporcionam qualidade de vida 

aos servidores

 O Programa de Preparação 
para  a Aposentadoria possui uma 
equipe de multipro� ssionais que 
promove palestras, o� cinas e ati-
vidades psicossociais para servi-
dores que estão em processo de 
aposentadoria como forma de 

apoiá-los no momento tão 
signi� cativo. Ao todo, 10 
órgãos já foram contem-
plados com o PPA.

 Outro programa mo-
tivacional é a ginástica 
laboral que consiste em le-
var orientações sobre pre-
venção de doenças e dicas 
de saúde. E ainda tem a 
Semana do Servidor, que 

celebra o dia da categoria (28.10) 
com a realização de várias ações, 
como a feira do empreendedor, 
exposição de artes até a tradicio-
nal festa com apresentação de ar-
tistas renomados.


