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ValorizAÇÃO

APRESENTAÇÃO

O reconhecimento e a valorização são fundamentais no processo motivacional de uma 
equipe e a motivação é o que impulsiona e incentiva a ação. Para Davis & Newstrom (1992), 
embora algumas ações possam ocorrer sem motivação, a maior parte são motivadas ou 
possuem uma causa.

Dentro do ambiente organizacional, a motivação no trabalho é uma satisfação que vai 

muito além do financeiro, é enobrecer o trabalho do funcionário de forma que ele sinta-se útil 

naquilo que faz e compreende o seu grau de importância na organização.

A Prefeitura de Cascavel, que possui como eixo uma gestão comprometida com a 

excelência e o compromisso com as pessoas, entende que um servidor motivado demonstra 

dedicação e empenho maiores e mais relevantes, seja na execução de tarefas, na gestão e até 

mesmo no convívio com os demais no ambiente laboral, trabalhando de forma eficaz e, 

principalmente, com respeito ao cidadão.

É claro que a motivação é uma força interna e pessoal, entretanto é evidente que práticas 

externas impulsionam e incentivam a ação dessa força e, diante disso, viu-se a necessidade de 

instituir, através do Decreto nº 14.065/2018, a Política de Valorização do Servidor Público 

Municipal apresentando quatro pilares que nortearam as práticas de ações visando o bem estar e 

o reconhecimento do Servidor Público: QUALIDADE DE VIDA, DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL E PESSOAL, EDUCAÇÃO FORMAL E SERVIDOR EM FOCO.

A Política de Valorização do Servidor público Municipal visa através de ações valorizar e 

enaltecer o servidor e reconhecer que o trabalho por ele realizado é elemento fundamental na 

construção da cidade e na implementação de estratégias de governo (das ações de políticas 

públicas). E, para atingirmos este objetivo, elaboramos o Plano de Valorização do Servidor com 

ações a serem executadas no período de 2018-2020.  

Essas ações, realizadas com o apoio das Secretarias, são meios estratégicos de estímulos 

aos servidores e buscam olhá-lo como um ser integral desenvolvendo-o em todas as áreas de 

sua vida.

Obs. As ações con�das neste Plano poderão sofrer pequenas alterações por oportunidade de sua realização. Novas ações poderão ser incluídas.



EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

Obs. As ações con�das neste Plano poderão sofrer pequenas alterações por oportunidade de sua realização. Novas ações poderão ser incluídas.

PILAR I - 
SERVIDOR EM FOCO

Ações que objetivam valorizar o servidor além de sua relação funcional com o Município, 

homenagear e premiar os servidores que se destacam por seu empenho e dedicação, evidenciar 

as habilidades dos servidores a partir de eventos de lazer, cultura e esporte, sensibilizar o 

servidor para o seu envolvimento em ações de responsabilidade social e promover a 

aproximação entre os servidores para construção de vínculos de união e amizade.

1. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE UBS/USF – Estabelecer metas a serem alcançadas 

pelas equipes das Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família que 

atestem a excelência dos serviços prestados à comunidade através do Sistema Único de 

Saúde. A Unidade com melhor desempenho será premiada com um bônus salarial.

2. VÍDEOS DE HOMENAGEM AOS SERVIDORES – Edição de vídeos com a participação 

de servidores para serem divulgados em redes sociais e na mídia, com o intuito de 

enaltecer e reconhecer que o servidor é parte fundamental na construção da cidade e 

reavivar o sentimento de orgulho do servidor em fazer parte do quadro de servidores.

3. ACOLHIMENTO AO NOVO SERVIDOR – Encontro destinado a acolher o novo 

servidor e integrá-lo para que se sinta parte da organização e tenha consciência que o 

trabalho que será desenvolvido por ele é fundamental para o desenvolvimento da cidade.

4. BANCO DE TALENTOS – Transformar os pedidos de transferência de local de trabalho 

em um banco de talentos, mapeamento dos servidores por suas competências individuais 

e profissionais, bem como afinidade com o trabalho, formando, assim, equipes altamente 

qualificadas e, principalmente, motivadas.

5. INTERVENÇÃO FUNCIONAL – Processo de intervenção funcional a fim de 

diagnosticar as limitações físicas, emocionais, comportamentais ou profissionais que 

trazem prejuízos à equipe e ao próprio servidor e apresentar soluções por meio de 

intervenção como treinamento técnico, acompanhamento psicológico ou médico, 

orientação funcional, etc., buscando a máxima eficiência do serviço público e a satisfação 

profissional do servidor.



ValorizAÇÃO

Obs. As ações con�das neste Plano poderão sofrer pequenas alterações por oportunidade de sua realização. Novas ações poderão ser incluídas.

6. CLUBE DO SERVIDOR – Criar a Carteirinha do Servidor Municipal para ser apresentado 

no comércio, clubes, farmácias, academias, cinema, teatro, etc., proporcionando 

descontos e outras vantagens aos servidores por meio de parcerias.

7. GINCANA SOLIDÁRIA – Gincana entre as Secretarias com premiação, envolvendo 

todos os servidores para a arrecadação de agasalhos, alimentos não perecíveis, 

brinquedos, doações de sangue, despertando o sentimento de união e mostrar a força do 

coletivo, além de estimular entre os servidores o espírito de solidariedade.

8. CALENDÁRIO DE HOMENAGEM ÀS PROFISSÕES – Veicular no portal do servidor e 

nas redes sociais, homenagem aos servidores de acordo com o calendário anual de 

comemoração às profissões.

9. OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES – Realizar anualmente a Olimpíada dos Servidores, 

com esportes como Natação, Boliche, Pebolim, Bocha, Tênis de mesa, Pesca esportiva, 

Basquete, Corrida, Vôlei de praia, Vôlei indoor, Basquete, Futebol suíço, Truco, Sinuca, 

Xadrez, com premiação dos primeiros colocados.  A ação envolverá diversos aspectos do 

servidor como a integração entre os servidores, trabalho em equipe, espírito competitivo, 

aprendizado com a frustração, incentivo à prática de atividade física, melhoria da saúde 

física e mental.

10. SEMANA DO SERVIDOR – Proporcionar ao servidor, como forma de comemorar o seu 

dia, uma semana com atividades onde o servidor é o foco: festival de talentos dos 

servidores públicos municipais, abertura das portas da Prefeitura para visitação dos filhos 

dos servidores, premiação do Servidor Destaque, entrega do Prêmio InovAÇÃO, 

homenagem ao servidor por tempo de dedicação, entre outras.

11. SERSHOW – FESTIVAL DE TALENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO DE CASCAVEL – 

Realizar na semana do servidor um Festival com exposição de fotos e artes plásticas e 

apresentações de teatro, dança, música por composição e de música por interpretação, 

com premiação para os 1º, 2º e 3º lugares de cada modalidade.



EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

qualidade de vida

Obs. As ações con�das neste Plano poderão sofrer pequenas alterações por oportunidade de sua realização. Novas ações poderão ser incluídas.

12. SERVIDOR MIRIM - VISITA ABERTA PARA OS FILHOS DOS SERVIDORES AO 

LOCAL DE TRABALHO – Oportunizar aos filhos dos servidores conhecerem o ambiente 

e a rotina de trabalho dos pais, bem como sua profissão e colegas de equipe, 

evidenciando a importância da família para o profissional como alicerce para seu bom 

desempenho. No dia haverá atividades para os filhos dos servidores como apresentação 

de teatro, pintura no rosto, sessão de cinema, e, ainda, pipoca e algodão doce.

13. TROFÉU “SERVIDOR DESTAQUE” – Premiar os servidores que destacaram no 

desenvolvimento de suas atividades por sua dedicação exemplar, estimulando as boas 

práticas no serviço público, bem como incentivar outros servidores públicos a 

conquistarem este título.

 

14. PRÊMIO InovAÇÃO – Reconhecer e premiar servidores e equipes por resultados 

alcançados por meio de práticas que tragam inovação na gestão pública nas seguintes 

categorias: 

· Gestão Eficiente: Práticas orientadas para eficiência, economia, aumento de receita e 

otimização de recursos e processos voltados para a gestão;

· Cidadania: Iniciativas de mérito que causem impactos positivos na vida dos cidadãos;

· Servidor em foco: Práticas direcionadas ao desenvolvimento dos processos de gestão 

de pessoas, melhoria na qualidade de vida no trabalho e valorização pessoal e profissional 

do servidor.

 

15. HOMENAGEM “TEMPO E TRABALHO” (MOEDA COMEMORATIVA – 10, 20 e 30 

anos) – Prestar homenagem aos servidores em solenidade de entrega da Moeda de 

bronze para os servidores que completarem 10 anos de serviço, Moeda de prata para 20 

anos e a Moeda de outro para 30 anos de serviço, reconhecer publicamente os servidores 

por seus esforços e tempo dedicado em favor do serviço público (poderá ser outra forma 

de homenagem).

16. “OBRIGADO, SERVIDOR” – Homenagem pelo tempo que serviram e pelo trabalho 

prestado aos servidores recém aposentados, em ato solene de entrega de Certificado, 

como meio de reconhecimento e agradecimento por sua dedicação ao serviço público 

municipal.



ValorizAÇÃO

Obs. As ações con�das neste Plano poderão sofrer pequenas alterações por oportunidade de sua realização. Novas ações poderão ser incluídas.

Ações que objetivam a melhoria contínua no local de trabalho, proporcionando um 

ambiente adequado para as práticas laborais e ações de promoção a hábitos de vida mais 

saudáveis.

SERVIDOR ATIVO - Ações de incentivo a práticas de atividades físicas

17. PROJETO PEDALAR – Implantar programa de incentivo ao uso de bicicleta como meio 

de transporte alternativo e melhoria na saúde física e mental do servidor.

 

18. PARCERIAS COM ACADEMIAS – Realizar parceria com as academias proporcionando 

descontos e outras vantagens estimulando o servidor a prática de atividades físicas.

19. EVENTOS ESPORTIVOS – Promover eventos esportivos como corrida, caminhadas, 

torneios de futebol, boliche, vôlei e de truco envolvendo diversos aspectos do servidor 

como a integração, trabalho em equipe, espírito competitivo, melhoria da saúde física e 

mental e principalmente o incentivo a prática de esportes.

SERVIDOR SEGURO - Ações que visam melhorar as condições no ambiente de 

trabalho prevenindo riscos.

20. PREVENÇÃO DE RISCOS E MELHORIA NAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE 

TRABALHO – Diagnosticar e implementar melhorias necessárias no ambiente de 

trabalho visando diminuir os riscos existentes e proporcionar um ambiente adequado 

para as práticas laborais e, ainda, adquirir equipamentos de segurança – EPIs e EPCs.

21. GINÁSTICA LABORAL – Implantar a cultura de realização de exercícios físicos 

direcionados para a saúde laboral com o objetivo de prevenir problemas posturais e evitar 

lesões por esforços repetitivos, visando à qualidade de vida e a conservação da boa saúde 

do servidor.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA – Ações voltadas a mostrar a importância de usar bem o 

seu dinheiro, construir riqueza e diminuir gastos que não são essenciais.

22. SERVIDOR NO AZUL – Promover a realização de cursos com o propósito de ensinar 

técnicas de administração financeira e levar o servidor a reflexão quanto à relação 

Pilar II - 
QUALIDADE DE VIDA



EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

Obs. As ações con�das neste Plano poderão sofrer pequenas alterações por oportunidade de sua realização. Novas ações poderão ser incluídas.

emoção versus dinheiro, na busca do equilíbrio financeiro com a prática do consumo 

consciente.

SERVIDOR SAUDÁVEL – Ações de prevenção e de comprometimento do servidor 

com sua saúde. 

23. EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS – Investimento na realização de exames médicos 

periódicos, conforme preconiza a legislação, a fim de acompanhar o estado de saúde do 

servidor e identificar melhorias necessárias em seu ambiente de trabalho.

24. EXAMES LABORATORIAIS – Custear exames laboratoriais necessários para 

acompanhar a saúde dos servidores expostos a riscos, eximindo-os deste gasto.

25. PLANO DE SAÚDE – Parceria com operadoras de planos de saúde a fim de oportunizar 

o serviço com valor acessível a todos os servidores e dependentes, proporcionando 

qualidade de vida e cuidado com a saúde.

26. PLANO ODONTOLÓGICO - Parceria com operadoras de planos odontológicos a fim de 

oportunizar o serviço com valor acessível a todos os servidores e dependentes, 

proporcionando qualidade de vida e cuidado com a saúde.

27. NUTRIÇÃO - Parceria com universidades, por meio dos acadêmicos do curso de 

nutrição, ou outros parceiros, para realização de atendimentos nutricionais objetivando 

promover a educação e reeducação alimentar e estimular a qualidade de vida através de 

hábitos alimentares saudáveis.

28. CAMPANHA “BEBA ÁGUA” – Campanha para propagar a importância do hábito de 

consumir água, atrelada a campanha para o uso de copos e garrafas não descartáveis. 

29. PROMOÇÃO A SAÚDE – Realizar campanhas educativas de orientação, prevenção e 

assistência relacionadas à Saúde bucal, Tabagismo, Obesidade, saúde vocal, 

Hipertensão, Colesterol, Acidente de Trabalho, HIV, entre outros.



ValorizAÇÃO
pillar iii -
desenvolvimento profissional e pessoal

Obs. As ações con�das neste Plano poderão sofrer pequenas alterações por oportunidade de sua realização. Novas ações poderão ser incluídas.

Ações que visam, a partir de treinamentos, o crescimento pessoal e profissional do 

servidor, preparando-o para os desafios no desempenho de suas funções.

30. T&D CONTINUADA – Criar canal de comunicação direto entre as Secretarias e o Setor 

de Treinamento e Desenvolvimento - T&D para captação de demandas para 

treinamentos, cursos, workshops e congressos para as equipes de trabalho, tornando o 

processo ágil e eficiente, além de servir como ferramenta de gestão para treinamento e 

desenvolvimento dos servidores.

31. PLATAFORMA EAD – Implantação de plataforma de Ensino a Distância – EAD como 

estratégia para o aperfeiçoamento do servidor público, baseado na utilização da 

tecnologia para o aprendizado sem limitação de lugar, hora ou ocupação.

32. CURSOS TÉCNICOS EAD – Firmar parceria com instituições de ensino para viabilizar a 

oferta de cursos de nível técnico aos servidores, in company ou individual, 

proporcionando formação profissional a todos os servidores bem como o 

aperfeiçoamento funcional.

33. TREINAMENTO VIVENCIAL PARA LIDERANÇAS – Direcionado para o 

desenvolvimento dos líderes em funções estratégicas, o curso objetiva fornecer ao líder 

ferramentas e técnicas para construção e retenção talentos em uma equipe de alta 

performance, alcançando resultados sustentáveis com o comprometimento de toda 

equipe.

34. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS – Formação com o objetivo de 

instrumentalizar as lideranças e potencializar sua atitude no processo de apropriação, 

consolidação e disseminação das competências dentro da realidade da Prefeitura de 

Cascavel.

35. MEDIAÇÃO DE CONFLITOS PARA LIDERANÇAS – Treinamento com o objetivo de 

capacitar e preparar os líderes para tratar possíveis conflitos interpessoais na sua equipe, 

obtendo resultados construtivos na resolução do conflito. 



EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

Obs. As ações con�das neste Plano poderão sofrer pequenas alterações por oportunidade de sua realização. Novas ações poderão ser incluídas.

36. ENEAGRAMA PARA LIDERANÇAS – Voltado aos líderes que atuam em áreas 

estratégicas, o curso objetiva orientar para o autoconhecimento como ferramenta para 

liderança, reconhecendo suas habilidades, competências e mesmo seus pontos que 

precisam ser desenvolvidos, extraindo o máximo potencial pessoal e profissional destes 

líderes, através do desenvolvimento de novos e efetivos comportamentos.

37. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS – Treinamento para os servidores 

envolvidos com o planejamento, a gestão e o orçamento/financeiro das secretarias, 

abordando aspectos teóricos e principalmente práticos, com temas como Planejamento 

Estratégico, elaboração do PPA, LDO e LOA, execução orçamentária e o controle de 

gastos.

38. TREINAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA – Treinamento 

técnico para os servidores responsáveis pela elaboração de termos de referência, 

objetivando capacitá-los para construir o documento de forma assertiva e orientado para 

a legislação que permeia o assunto.

39. LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONTRATAÇÃO DIRETA – Treinamento técnico 

direcionado aos servidores que atuam no processo licitatório objetivando capacitá-los 

para a tomada de decisão segura quanto à escolha das hipóteses de dispensa e 

inexigibilidade de licitação.

40. TRIBUTAÇÃO IMOBILIÁRIA E DIREITO TRIBUTÁRIO – Treinamento técnico 

direcionado para a secretaria de Finanças objetivando capacitar os servidores sobre 

características e aspectos importantes dos tributos imobiliários de competência do 

Município resultando em um atendimento seguro e eficiente ao cidadão.

41. TRANSPARÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO – Parceria com o Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União para realização de treinamento direcionado 

aos líderes estratégicos e táticos, visando à aplicação correta da Lei nº 12.527/2011 e 

demais legislações correlatas.
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Obs. As ações con�das neste Plano poderão sofrer pequenas alterações por oportunidade de sua realização. Novas ações poderão ser incluídas.

42. LIBRAS INSTRUMENTAL – Curso destinado a capacitar servidores para interagir com 

a pessoa surda, garantindo o direito constitucional de igualdade e livre acesso aos 

serviços públicos.

43. CONDUÇÃO ECONÔMICA DE VEÍCULOS – Voltado para os servidores que conduzem 

veículos da frota do Município, o curso ensina técnicas e procedimentos para conduzir o 

veículo de forma a obter economia e orienta os servidores como realizar a manutenção 

corretiva e preventiva, conscientizando para a importância do cuidado com peças e a 

realização de trocas de componentes e até de sistemas inteiros desgastados por tempo de 

uso excessivo ou pelo emprego incorreto de suas funções.

44. USO CONSCIENTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA – 

Treinamento direcionado para os servidores ocupantes do cargo de zelador objetivando 

ensinar técnicas de limpeza com o intuito de aperfeiçoar o serviço e de realizar a aplicação 

eficiente dos produtos de limpeza com segurança e gerando economia.

45. ATENDIMENTO HUMANIZADO – Treinamento voltado para os servidores que 

realizam essencialmente atendimento ao público, objetivando provocar reflexão quanto 

ao impacto que o atendimento causa na satisfação dos cidadãos e instruir os servidores 

ao atendimento humanizado e de respeito, desde o primeiro contato, de forma a obter 

melhores resultados tanto para os cidadãos, que buscam a resolução do problema, 

quanto para o Município.

46. ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL – Treinamento voltado para tratadores de animais 

apresentando técnicas de enriquecimento ambiental para estimular os comportamentos 

naturais de cada espécie, promovendo o bem estar dos animais em cativeiro.

47. INTEGRAÇÃO PARA NOVOS SERVIDORES – Encontro de acolhimento dos novos 

servidores, de modo a integrá-los no serviço público municipal e apresentá-los os 

objetivos do serviço público no qual está se inserido, bem como informá-los de seus 

direitos e deveres.



EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

Obs. As ações con�das neste Plano poderão sofrer pequenas alterações por oportunidade de sua realização. Novas ações poderão ser incluídas.

48. CURSOS EAD APROFUNDADOS SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES PARA O 

SERVIDOR A RESPEITO DO MUNICÍPIO E DE SUA CARREIRA – Vídeo aulas 

objetivando aprofundar conhecimentos sobre matérias como administração pública, 

orçamento público, processo de aposentadoria, promoções, licenças entre outros.

49. EDIÇÃO DE VÍDEOS “CONHECENDO A PREFEITURA” E “CONHECENDO A 

MINHA SECRETARIA” – Edição de vídeos a serem divulgados em redes sociais e na 

mídia, mostrando as principais características das secretarias como ações, missão, visão, 

valores, entre outros, com o intuito de proporcionar aos servidores uma visão macro do 

funcionamento das secretarias e sua importância na promoção das políticas públicas, 

desenvolvendo no servidor o sentimento de pertencimento e de orgulho de fazer parte da 

Prefeitura e a compreensão  da relevância do desempenho de suas funções junto às 

secretarias.

50. AUTOCONHECIMENTO COMO CHAVE PARA MUDANÇA – Voltado a todos os 

servidores, o curso objetiva contribuir para a dimensão da cidadania e do processo de 

humanização, fornecendo ferramentas para compreensão e aceitação das próprias 

limitações e imperfeições, bem como de seus pares.

51. DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL ATRAVÉS DO TEATRO – 

Voltado para todos os servidores, o curso objetiva, através de técnicas utilizadas em aulas 

de teatro, desenvolver a criatividade e a comunicação verbal e corporal, proporcionando 

consciência corporal e auxiliando os servidores a vencerem a timidez e a introversão, 

tornando-os mais confiantes e assertivos. 

52. GERENCIAMENTO DE ESTRESSE – Voltado a todos os servidores, o curso busca 

promover o equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional proporcionando a 

reflexão quanto aos hábitos que geram estresse.



ValorizAÇÃO

Obs. As ações con�das neste Plano poderão sofrer pequenas alterações por oportunidade de sua realização. Novas ações poderão ser incluídas.

Ações que visam incentivar e viabilizar o acesso do servidor à educação formal, 

englobando desde a educação básica até superior.

53. SERVIDOR NA ESCOLA – Campanhas visando incentivar o servidor a voltar às salas de 

aula completar seus estudos abrangidos na educação formal como o ensino fundamental 

e médio.

54. CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO – Angariar bolsas de estudo integral ou parcial 

para concessão aos servidores através de parcerias realizadas com Instituições de ensino 

superior e de idiomas, estimulando o servidor à formação de nível superior e a 

especializar-se como meio de desenvolvimento pessoal e profissional.

55. FORMAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – Realizar parceria com Instituições de Ensino 

Superior proporcionando descontos e outras vantagens incentivando e viabilizando o 

acesso do servidor à educação superior.

56. PÓS GRADUAÇÃO “IN COMPANY” – Realizar parcerias com Universidades para 

ofertar pós graduação “In Company” com valores acessíveis, objetivando trabalhar 

assuntos voltados à realidade do Município e propiciar a troca de informações entre os 

servidores do Município de Cascavel.

PILAR IV - 
EDUCAÇÃO FORMAL


