
SEMANA ESTADUAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2018

VISITA GUIADA AO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO E AO MAUSOLÉU
CASTELLO BRANCO

REGULAMENTO

1. ATIVIDADE
Visita guiada às dependências do Palácio da Abolição e ao Mausoléu Castello Branco.

2. DATAS
29 e 30 de outubro de 2018.

3. HORÁRIO:
• 13h: 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; 
Em seguida, o ônibus embarcará participantes localizados nos seguintes Órgãos/Entidades da
Administração Pública Estadual: Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – Cogerh (Rua
Adualdo  Batista,  nº  1550  –  Cambeba),  Fundação  Cearense  de  Apoio  ao  Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – Funcap/ Coordenadorias da Previdência e da Perícia Médica da
SEPLAG (Avenida Oliveira Paiva, nº 941 – Cidade dos Funcionários) e Secretaria do Esporte
do Estado do Ceará – Sesporte (Av. Alberto Craveiro, nº 2775 – Castelão);

• 14h: Chegada ao Palácio da Abolição;
• 15h20min: Saída prevista do Palácio da Abolição;
• 16h: Chegada prevista ao Centro Administrativo Governador Virgílio Távora – Cambeba.

4. CARGA HORÁRIA:
3 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

 



Gabinete do Governador.

8. OBJETIVO
Apresentar o contexto histórico do Palácio e do Mausoléu, desde a idealização até a explicação das
simbologias.

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 3 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 30 (trinta) 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  PALÁCIO  DA ABOLIÇÃO  E  AO  MAUSOLÉU  CASTELLO
BRANCO:

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


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

autorizado; 
• Os passageiros devem ficar sentados nos bancos, durante os trajetos; 
• É proibido o uso de bermudas, camisetas e roupas curtas.


