Seminário dos Funcionários das Escolas Públicas:

Renovar e Avançar nas Lutas!
14 e 15 de dezembro de 2018
Hotel Golden Park - Glória - Rio de Janeiro
A Secretaria de Funcionários(as) do SEPE/RJ convida Núcleos e Regionais a participarem do
Seminário de Funcionários Administrativos, e informa as regras para participação:
1. O SEPE Central garante:
a) Hospedagem e alimentação para no máximo 03 participantes por núcleo e/ou regional;
b) Passagens (ida/volta) apenas dos 03 participantes por núcleo e/ou regional
2. O Núcleo ou Regional que mandar além dos 03 participantes – garantidos pelo SEPE/RJ – ficará
responsável pelo agendamento e pagamento da hospedagem (locação dos excedentes);
4. A comissão Organizadora orienta, que caso o Núcleo/Regional ultrapasse o número de 03
(TRES) participantes, agende o mais rápido possível para a garantia de vagas, no hotel onde será
realizado o Encontro, que segue abaixo:
Hotel Golden Park - Rua Do Russel 374 Gloria, Rio de Janeiro.
Como chegar? https://golden-park-rio-hotel-rio-de-janeiro.ibooked.com.br/
Para agendar a participação dos EXCEDENTES: Contato: (21) 99737-9685 Sr. Josinaldo

5. O Núcleo e/ou Regional que enviar mais de 03 (três) participantes, ficará responsável pelo
transporte desses excedentes.
6. A entrada no hotel será dia 14 (sexta-feira),
dará início a partir das 15h.

após o credenciamento do participante, que

7. O almoço do sábado (15) será garantido a todos os participantes.
8. O Café da manhã apenas para os participantes HOSPEDADOS
9. Não haverá jantar na sexta-feira (14), haverá uma confraternização – garantido a todos os
participantes.
10. Lembramos que as despesas de qualquer consumação EXTRA (bebidas e outras) no hotel
serão de responsabilidade de cada pessoa/delegação.
11. A recreação será garantida somente para o dia de SÁBADO, caso tenha o mínimo de 5 crianças
inscritas, e exclusivamente para crianças de 5 anos a 12 anos. Crianças com menos de 5 anos
ficará sob a responsabilidade de seus respectivos pais.
12. A ficha de inscrição (ANEXO) tem a data limite de entrega impreterivelmente, até o dia
07/12/18 (sexta-feira) na sede do SEPE/RJ ou por e-mail: registro.sepe@gmail.com
13. A programação do Seminário está em construção. Assim que fechada, será disponibilizada no
site do SEPE/RJ.

Secretaria de Funcionários do SEPE/RJ

