
Programa de Orientação para
Aposentadoria

O que é  o  Programa de Orientação para
Aposentadoria?

É um Programa desenvolvido em parceria com a SUBSAUDE/ SEEC
oferecido aos servidores da Educação com o intuito de  valorizá-los,
como forma de proteção para a vivência saudável dessa fase da vida, a
partir da oferta de ferramentas para que o servidor possa conhecer a
dimensão que envolve uma aposentadoria com qualidade e como se
preparar para ela.

Qual  o  objet ivo desse Programa?
Estimular no indivíduo um processo de autoconhecimento, com intuito
de investir em novos projetos e proporcionar orientações para um pós-
carreira mais tranquilo e feliz. Além disso, possibilita facilitar o
processo de transição, despertando novas áreas de interesse,
incentivando a busca de novas potencialidades e prevenindo os
conflitos que porventura possam surgir, trazendo, assim, melhor
qualidade de vida para o indivíduo no momento e após a transição do
trabalho para aposentadoria.

O que será abordado?
Temas como Aspectos Biopsicossociais do processo de Aposentadoria,
Educação Financeira, Aspectos Previdenciários, Qualidade de Vida e
Bem-Estar, Voluntariado, Elaboração de Projeto de Vida.

Quem pode part ic ipar?
      Todos os servidores da Secretaria de Educação podem
participar do Programa. O público principal ao qual o Programa
direciona atenção especial são os  servidores  que  estejam  com
a expectativa de aposentar em até 5 (cinco) anos ou que já
tenha requerido sua aposentadoria. Também poderão participar
servidores já aposentados.

Amparo Legal
Decreto nº 37.944/2017 do GDF e Lei nº 10.741/ 2003 -

Estatuto do Idoso.

 Sobre o  Programa
É composto de Palestra de abertura, Curso com carga horária de
20 horas, cartilha e encontro dos aposentados.  Há também um
módulo complementar com carga horária de 8 horas. 

Como todo investimento, a base para uma boa
aposentadoria é o planejamento.
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