
SEMANA ESTADUAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2018

VISITA GUIADA AO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM 

REGULAMENTO

1. ATIVIDADE
Visita guiada às dependências do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

2. DATAS
29 e 30 de outubro de 2018.

3. HORÁRIO:
• 8h: Saída em frente ao Prédio da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará –

SEPLAG  (Centro  Administrativo  Governador  Virgílio  Távora  –  Cambeba)  no  Ônibus  da
Uruburetama, nos dois dias (29 e 30 de outubro);

• 8h30min:
-  No dia  29 de outubro,  embarcarão,  também, os participantes localizados na Secretaria da
Saúde Pública do Estado do Ceará – SESA (Av. Almirante Barroso, nº 600 – Praia de Iracema);
-  No dia  30 de outubro,  embarcarão,  também, os participantes localizados na Secretaria da
Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará – SSPDS (Av. Bezerra de Menezes, nº
581 – São Gerardo);

• 9h30min: Chegada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém;
• 13h30min:

- No dia 29 de outubro, chegada prevista à SESA;
- No dia 30 de outubro, chegada prevista à SSPDS;

• 14h: Chegada prevista ao Centro Administrativo Governador Virgílio Távora – Cambeba.

4. CARGA HORÁRIA:
6 horas.

5. REALIZAÇÃO
Governo do Estado do Ceará / Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará / Escola de
Gestão Pública do Estado do Ceará.

6. COORDENAÇÃO GERAL
Secretaria do Planejamento e Gestão / Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará.

7. PARCERIA
Companhia de Integração Portuária do Ceará - Cearáportos.

 



8. OBJETIVO
Apresentar  as  instalações  e  operações  do  Complexo,  bem  como  a  sua  história  e  seus  resultados
positivos.

9. PARTICIPANTES:
Colaboradores (servidores, terceirizados e empregados públicos) em exercício nos Órgãos/Entidades da
Administração Pública Estadual.

10. JUSTIFICATIVA
Compor  as  atividades  da  Semana  Estadual  do  Servidor  Público,  buscando  promover  ações  de
conhecimento e integração para os colaboradores do Estado do Ceará.

11. METODOLOGIA A SER UTILIZADA

11.1 INSCRIÇÕES
• Os representantes do GTDEP (Grupo Técnico de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas) serão

os responsáveis por realizarem a pré-inscrição no Sistema Capacit e o envio do número e do
Órgão  Expedidor  do  RG,  bem  como  do  local  de  embarque,  dentre  os  já  citados  neste
Regulamento,  dos  interessados  em  participarem  dessa  visita  para  o  e-mail:
irlania.lima@egp.ce.gov.br;
OBS: O não cumprimento de todas essas regras acarretará a anulação da inscrição.

• Cada Órgão/ Entidade da Administração Pública Estadual poderá inscrever até 5 colaboradores
da sua instituição;

• As pré-inscrições serão realizadas das 8h do dia 11 de outubro às 17h do dia 23 de outubro
de 2018;

• A confirmação da inscrição será encaminhada, no período de 24 a 25 de outubro de 2018, para
os representantes do GTDEP e para os e-mails cadastrados no Sistema Capacit;

• Haverá formação de somente duas turmas para essa visita, sendo a Turma 1 realizada no dia 29
de outubro e a Turma 2 no dia 30 de outubro (Importante:  uma vez inscrito, em uma das
respectivas turmas, o participante não poderá ser remanejado posteriormente);

• Será considerada a ordem de envio das inscrições para a formação de cada turma, uma vez que
cada visita atenderá ao total máximo de 44 (quarenta e quatro) pessoas;

• As inscrições  serão  intransferíveis.  Contudo,  em caso de cancelamento  a  Escola  de Gestão
Pública deverá ser comunicada até às 17h do dia 23 de outubro de 2018.

11.2 REGRAS DE ACESSO AO TERMINAL:

• O visitante deve portar documento de identificação com foto;
• Não é permitida a saída de pessoas do veículo durante o trajeto dentro do Porto, salvo no local

autorizado; 
• Os passageiros devem ficar sentados nos bancos, durante os trajetos; 
• É proibido o uso de sandálias, bermudas e camisetas para acesso ao Terminal; 
• Não fumar e não tomar bebida alcoólica em nenhum local do Terminal; 
• Não entrar com alimentos no Terminal; 

mailto:irlania.lima@egp.ce.gov.br


• Não permanecer junto às pilhas de contêineres ou de outras cargas. 


