GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Gestão de Pessoas
Brasília-DF, 17 de setembro de 2021

Circular n.º 44/2021 - SEE/SUGEP

Assunto: Concurso de Desenho "Eu amo a minh a escola"
Senhor(a) Gestor(a) e Senhor(a) Servidor(a),

Em parceria com a Secretaria Execu va de Valorização e Qualidade de Vida - SEQUALI,
da Secretaria de Estado Economia do Distrito Federal - SEEC, buscando promover o equilíbrio entre a
vivência em ambiente saudável no trabalho e a vida pessoal, a Unidade de Qualidade de Vida e Bem
Estar no Trabalho - UQVT solicita ampla divulgação do Concurso de Desenho: "Eu amo a minha e
scola".
O projeto é desenvolvido pela SEQUALI/SEEC, com o intuito de promover vivências
posi vas de vínculos familiares, por meio do incen vo à cria vidade e à produção ar s ca dos ﬁlhos
dos servidores, em consonância com a polí ca de valorização e qualidade de vida dos
servidores públicos do Governo do Distrito Federal.
A ação foi pensada, especialmente, para os ﬁlhos e enteados dos servidores a vos
e aposentados da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, na faixa etária de 6 a 12 anos.
Os desenhos serão divididos em três grupos, de acordo com a faixa etária da criança, e subme dos à
apreciação de comissão julgadora. Serão premiados os doze melhores desenhos.
Além da premiação, os desenhos vencedores farão parte do calendário do GDF 2022 incluindo a foto da criança e do responsável - nos termos do regulamento disposto na PORTARIA Nº
245, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021.
As inscrições para o Concurso de Desenho: “Eu amo a minha escola" estarão abertas
no
período
de 13
a
26
de
setembro
de
2021, pelo
link: http://questionario.gdfnet.df.gov.br/seec/index.php/119131?lang=pt-BR.
Diante do exposto, solicito ampla divulgação desta Circular, bem como do Folder anexo
(70193670), no âmbito de todas as unidades orgânicas desta SUGEP, Coordenações Regionais de
Ensino e Unidades Escolares, de forma a viabilizar a participação de todos os interessados.
Atenciosamente,
Nilton Carlos Anjos da Silva
Subsecretário de Gestão de Pessoas
Substituto
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