
Certificamos que

ADRIANA LEDIG AGUIAR SILVA DERIZ

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3741567.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

ADRIANA MARA GOMES FERRARI PAZOLINI

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 2794454.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

AISLAN CAZELI DO CALVARIO

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3382664.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

ALDINE ANTUNES ARAUJO

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 2829576.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

ANA MARGARETE FRANCO ALVES

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3731219.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 2502976.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

ANDRE LUIS SERVINO ALVARENGA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3420833.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

ANELISE VARGAS ANDRE MOURA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3362183.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

ANGELA MARIA PANDOLFI

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 2785110.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

AURELIO MENEGUELLI RIBEIRO

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 2897482.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

BARBARA ROCHA FRAGA SOEIRO

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 2799944.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

BRUNA GARCIA BARBOSA ESTEVES

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3616568.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

CARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES RAYMUNDO SILVEIRA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 2998211.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

CARLOS BARBARIOLI DE MIRANDA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 518661.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

CLAUDIO DANIEL PASSOS ROSA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3671640.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

CRISTIANE SILVA MONTEIRO

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 2491931.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

CRISTIANO DA ROCHA MACHADO DA SILVA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 2687380.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

DANIELE MARCHESI OLIVEIRA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3386368.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

DAYANE DELAQUA FERREIRA DE HOLANDA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3382907.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

DIOGO RIGO VENTURINI

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3060900.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

DJANIRA MAZIOLE CHAGAS SALLES

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3743055.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

DOUGLAS DELAQUA FERREIRA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3060659.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

ELISANGELA MARTINS MOTA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3808440.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

ELTON SALAROLI GOMES

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3762220.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

EMERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3338991.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

FABRICIO GUIMARAES DO PRADO

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3100588.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

GEELISSON MORELLO CAZOTTI

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3764311.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

GIOVANI RIBEIRO CALDELLAS

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3065812.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

GISELE FERNANDES MAIA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3400972.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

GLYVANI RUBIM SOARES

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3762130.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

GRACE KELLY BREDA BAZILIO DE SOUZA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3405893.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

GUSTAVO DA COSTA NOVAES

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 2759330.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

HELENA ZORZAL NODARI

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3081664.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

HERBERT TADEU CLEMENTE DA SILVA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3292320.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

HOLDAR DE BARROS FIGUEIRA NETTO

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 2991551.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

IGOR CAIAN VICOSI

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3454657.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

IONE FRANCISCO MATOS DA CRUZ

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3746224.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

JACKSON COSTA LIMA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3063771.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3543374.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

JANINE ROCHA NOE GUERRIERI

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3741079.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

JEAN CARLA DE FREITAS BALINHAS

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 2918846.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

JOAO LUIZ BORGES

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 2856581.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

JORGE LUIZ MARTINS LEITE

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3802833.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

JOSE EDUARDO FERREIRA LEAL

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3198553.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

JOSE PAULINO

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 2846560.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

JULIANA DALCOLMO COURA VIANNA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3181642.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

LEOMARCI GONCALVES

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3751716.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

LEONARDO BOLELLI DA ROCHA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 2667878.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

LEONARDO LECCO LOUREIRO

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3356760.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

LUCAS DE VALIN DA FONSECA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3757145.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

LUIZ CARLOS SALLES RODRIGUES

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3081702.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

MARCELO AMORIM GONCALVES

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3064000.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

MARCELO COIMBRA DE RESENDE

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 2786664.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

MARCELO GONCALVES DE FREITAS

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 2795841.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

MARCELO VAZ DE MELO TRINDADE

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3346480.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

MARLON PRATES DANTAS

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3809188.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

MARY ELEN FRANCISCO DA SILVA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3883469.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

MELISSA YIN JANTORNO MENEZES

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3413837.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

MONIQUE MONTEIRO E MALTA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3023320.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

NATA SOARES PEREIRA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3211479.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

PAULO FRANCISCO KROHLING

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 211762.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

PRISCILLA COELHO DA SILVEIRA NASCIMENTO

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3248623.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

REGINA MARIA VIANNA GALVEAS

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 220374.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

RODRIGO BORGES RAMALHO

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3382486.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

ROGERIO DO NASCIMENTO RAMOS

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3762254.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

RONALDO LUIZ PAES TEIXEIRA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3743241.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

ROSANA IGREJA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3746321.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

ROSEMARY FERREIRA DE MELO

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 586915.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

ROSEMERI PEREIRA PORTELA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3307646.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3061957.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

SABRINA ALVES DA SILVA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3888673.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

SANDRA LOPES VICTOR

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3745660.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

SILVIA LETICIA ROTHSCHAEDL

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3378845.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

SIMONE DA CONCEICAO RANGEL

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3468615.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

THAISLANE FERREIRA BARBOZA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3750051.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3906795.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

VALMIR MACHADO GIORI

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3415120.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

VINICIUS MONTEIRO UBALDINO

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3099423.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

VINICIUS PANDOLFI RIBEIRO

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3073599.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 3755045.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente



Certificamos que

WEDERSON ROGERIO MACHADO

participou do(a)

PALESTRA AUTOMOTIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: Como você quer ser
lembrado?, 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2017.

com carga horária de 2 horas.  
20 de novembro de 2017 20 de novembro de 2017a

Dângela Maria Bertoldi Volkers Sylvana Marschall Torres Poças

realizado no período de

Diretora Presidente -
Respondendo

Diretora Técnica

Número de Registro do Certificado: 588365.1558



Certificado emitido pelo SIARHES

Conteúdo Programático

- Foco - Saber aonde chegar é a única forma de buscar constantemente o melhor caminho.
- Autoconfiança e autoestima - Quanto mais elevadas e maior grau de certeza em relação a seus potencias,
resultam em os benefícios, gerando grande poder de realização pessoal.
- Superação - A disposição de fazer o que for necessário para atingir resultados superiores.
- Estratégia e Ação -  Estar disposto a encontrar o caminho. Saber o que tem que ser feito, encontrar o
como deve ser feito.
- Relacionamento, respeito e ambiente: perceber como a motivação e a liderança podem influenciar de
forma construtiva ou destrutiva o ambiente de trabalho.

Marcos Américo Villas Boas Viviane Maitan do Nascimento
Gerente de Desenvolvimento de Talentos Humanos Gerente de Secretaria Escolar

MARIA DA RESSURREICAO DA SILVA COQUEIRO

Docente


