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     Este Departamento Estadual de Trânsito tem como objetivo mostrar ao público, em seus diversos segmentos, a importância da segurança viária, propus ações educativas e palestras através das quais nossos professores buscam sensibilizar os participantes para a proeza da vida e o papel de todos os cidadãos na redução do índice de acidentes de
trânsito em nosso país.      Para solicitar a eles escolas (públicas e privadas), os Centros de Treinamento de Armazenamento (CFC) e outras empresas e instituições em geral devem baixar o formulário abaixo e enviá-lo palestras.cet@detran.ma.gov.br ou imprimi-lo e enviá-lo diretamente para a sede do Detran/MA endereçada à CEO Larissa Abdullah
Britto, ou à coordenadora de educação rodoviária Rositone Pereira de Faria. O adiantamento mínimo na solicitação é de 10 dias úteis.     As palestras duram em média 60 minutos; Preferencialmente entre 8:00 e 16:00; não está relacionado aos custos ao requerente e pode se relacionar com aqueles contidos na forma ou outros tópicos propostos, caso em
que serão submetidos à análise da Coordenação para sua implementação.       Após a solicitação ser enviada por e-mail ou enviada, o consultor de educação entrará em contato com o solicitante para confirmar o dia e a hora, bem como combinar todos os detalhes para a realização da palestra.       Mais informações: 3089 2056 ou 3089 2077. Pedido de
palestra o DETRAN-ES oferece palestras educativas sobre trânsito para empresas, escolas, igrejas, faculdades, etc... As palestras abordam temas específicos, dependendo da faixa etária e do público presente, que inclui desde alunos de escolas públicas e privadas (Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio) até funcionários de
empresas e funcionários de outras instituições públicas. As palestras educativas também são um momento apropriado para discutir questões relacionadas à cidadania, solidariedade, ética viária, igualdade, meio ambiente e saúde. Como agir para o seu município? Você pode solicitar palestras educativas para sua Igreja, Empresa, Órgão, etc.... O pedido
deve ser feito por meio do Officio endereçado ao Diretor Geral do Detran-ES, Sr. Givaldo Vreira, que deve ser protocolado no Detran-ES (sede) ou em qualquer distrito rodoviário regional (CIRETRAN) ou posto de atendimento rodoviário (PAV). Para facilitar, oferecemos um modelo de artesanato para download. Baixe a solicitação de modelo de artesanato
aqui. Sob o novo cenário nacional, em face da pandemia Covid-19 e de acordo com as recomendações e diretrizes dos órgãos oficiais de saúde (OMS/MS/OPAS/Anvisa), Órgãos governamentais do estado/município de São Paulo, bem como a necessidade de sucesso em benefício dos enfermeiros e em benefício da saúde pública, o Koren-SP decidiu
suspender todas as atividades planejadas, incluindo palestras e atividades solicitadas do Coren-SP Educa'o, por tempo indeterminado. Atenção! O pedido deve ser feito em pelo menos 60 dias. Todos os campos são necessários e necessários para considerar sua solicitação. Clique aqui para saber todas as atividades e ferramentas que o Coren-SP
oferece para o seu aprimoramento profissional. Modelo De Solicitação de Solicitação de Reforma em Imóvel, Casa, Apartamento, Cobertura, Duplex, etc., com Imóveis ou Construção.Detalhes Formulário para preencher uma solicitação de palestra, para instituições de ensino e organizações em sala de aula. As palestras serão realizadas em formato
online, estando na plataforma do instituto ou crcsp. O CRCSP. solicitação de palestrante. oficio para solicitação de palestra. carta de solicitação de palestrante. solicitação de profissional para palestra. solicitação de palestra de primeiros socorros. solicitação de palestra oficio. oficio para solicitação de palestrante. exemplo de oficio de solicitação de
palestra
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