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Rose Modesto abre capacitação e destaca
empenho da equipe do Vale Universidade

Durante a capacitação para técnicos do Programa Vale
Universidade (PVU) realizada na manhã desta quinta (29),
a vice-governadora e secretaria de Estado de Direitos
Humanos, Assistência Social e Trabalho, Rose Modesto,
falou sobre o trabalho humanizado a ser desenvolvido e
agradeceu o empenho de toda a equipe.
 
Rose Modesto agradeceu toda a equipe do Programa Vale
Universidade. “Quero parabenizar toda a equipe que tem
feito um trabalho brilhante, fazendo a divulgação e
correndo contra o tempo, para que esse programa continue
fazendo a diferença na vida das pessoas”.

 
A vice-governadora ressaltou que foi em um programa como este que teve a oportunidade de se formar e
conquistar um diploma. “De forma especial acredito muito nesse programa, fui bolsista e sei da importância
que incentivo como este proporciona na vida do estudante com poucos recursos”.
 
A capacitação é para técnicos que trabalharão no Processo Seletivo 2015 do Programa Vale Universidade
(PVU). O objetivo é qualificar os profissionais e orientá-los sobre as reformulações do programa.
 
O psicólogo Cristiano Saback palestrou sobre a comunicação interpessoal abordando pontos importantes para
o trabalho em conjunto e disseminação de informação para divulgação do processo de seleção.
 
Durante todo o dia serão esclarecidas dúvidas sobre as normativas do programa e critérios para a participação
do acadêmico e todos os trâmites que envolvem as etapas do ingresso, como a verificação da documentação,
entrevista social, visita domiciliar, planilhas e locais de estágio.
 
A capacitação acontece na Escola de Governo do Município localizado na rua Ernesto Geisel, 4.009.
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