
 
 

 

Vitória/ES, 04 de fevereiro de 2019.                                                                                            Of. Circular 101/19 

 

Prezado(a) Gestor(a), 

 

Pelo 15º ano consecutivo, a ESAFI ESCOLA, mais uma vez, tem o prazer de convidar os servidores e 

servidoras de sua equipe de trabalho e que exercem funções de Secretariado Executivo e Assessoria, para 

participar do 15° ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, consolidado 

como o maior seminário a respeito do tema na administração pública brasileira.  

 

Neste ano de 2019, o Evento será realizado na cidade de Maceió/ AL, no Centro de Convenções do Hotel 

Ritz Lagoa da Anta, nos dias 25, 26 e 27 de setembro, em alusão e comemoração do dia do profissional da 

área de Secretariado (30 de setembro). Opcionalmente, o credenciamento dos participantes poderá ser 

realizado na tarde do dia 24 de setembro (14h-18h) e na manhã do dia 25 (8h-9h), antes da palestra de 

abertura. 

 

O investimento para ex-participantes será diferenciado durante todo o período de inscrições, conforme 

descrito abaixo: 

 

• Ex-participante – valor diferenciado: R$ 2.990,00 (durante todo o período de inscrições); 

• 1° Lote para novos participantes: R$ 2.990,00 para inscrições realizadas até o dia 30 de abril; 

• 2° Lote para novos participantes: R$ 3.190,00 para inscrições realizadas até o dia 19 de julho; 

• 3° Lote para novos participantes: R$ 3.390,00 até o final do período de inscrições. 

 

Assim sendo, convidamos os servidores e as servidoras desta prestigiosa Instituição para participar deste 

15º Encontro, que apresentará estudos acerca das novas tendências para o exercício da função de 

secretariado e assessoria de maneira sempre eficiente e eficaz, acompanhando as questões tecnológicas 

trazidas pela convergência digital. 

 

O Encontro de Secretariado, em sua 15° edição, vai atuar junto ao servidor público, que atua nas funções 

de secretariado e assessoria, e auxiliá-lo tanto o seu desenvolvimento profissional quanto o seu 

desenvolvimento pessoal, valências que são indissociáveis, que caminham lado a lado e são 

indispensáveis a este profissional. 



 
 

 

 

Serão apresentados temas como autodesenvolvimento, liderança, comunicação assertiva e afetiva, 

inteligência emocional (profissional e pessoal), competências comportamentais e interpessoais (Soft 

Skills), crenças, modelos mentais (MINDSET) e autogestão, habilidades imprescindíveis ao exercício com 

excelência da função de secretariado e assessoria. 

 

A nossa proposta é sensibilizar os participantes, nas 20 horas-aula totais de encontro, sobre o modelo 

ideal para o equilíbrio entre o lado profissional e pessoal. Será que um destes lados acaba quando o outro 

começa? Ou seria possível estabelecer uma harmonia entre eles e ser mais feliz e produtivo no trabalho e, 

por conseguinte, na vida? Nosso objetivo é mostrar que este objetivo é perfeitamente alcançável e 

plenamente possível. 

 

As inscrições poderão ser realizadas no site www.encontrodesecretariado.com.br  

 

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

Receba o nosso cordial abraço. 

 

 

 

 

Pierre Cunha de Almeida 

Diretor Executivo da ESAFI ESCOLA 

http://www.encontrodesecretariado.com.br/

