
1º RIGO realiza 
campanha
Agosto Lilás

Dia dos Pais tem 
comemoração especial

No mês de agosto o Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia 
realizou a campanha Agosto Lilás. Com ampla divulgação, a campa-
nha teve início no dia 1º e contou com a disponibilização de cartazes, 
banners, além do site e das tvs do hall de atendimento da Serventia.

Como parte da campanha de conscientização, no dia 23 aconteceu a 
palestra “Agosto Lilás: prevenção da violência contra a mulher”. Minis-
trada pela facilitadora Cleyre Messias Gontijo, psicóloga clínica, gradu-
ada pela Unialfa, o evento contou com a participação de grande parte 
dos colaboradores do cartório.

O 1º RIGO também celebrou o Dia dos Pais com os colaboradores! O 
evento, que aconteceu no dia 9 de agosto, teve início com uma men-
sagem emocionante. Logo após, os papais da Serventia puderam con-
fraternizar com um delicioso café da manhã, preparado especialmente 
pra eles.

De acordo com Maurício Rodovalho, colaborador do cartório há mais 
de 37 anos, o evento foi sensacional!

• Supervisor de Telefone: Dayane Marques

• Escrevente de Registro IV: Iury Flores

• Escrevente de Registro IV: Ludmilla Folha

Processo Seletivo Interno - Aprovados

INFO 1ºRIGO
Produção: Assessoria de Comunicação do 1º RIGO 

Arte de divulgação da campanha Agosto Lilás.

Colaboradores são presenteados em evento comemorativo.

Café da manhã de Dia dos Pais.
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• Campanha Setembro Amarelo;

• Auditoria PQTA -  dia 09/09;

• Palestra referente à campanha - dia 20/09;

• Confraternização dos Aniversariantes do mês - dia 27/09.

Agenda - Setembro



Como está o 
ambiente de trabalho?
A fim de responder a esta e outras perguntas, o 1º RIGO realizou mais uma Pes-
quisa de Clima Organizacional

Avaliação de Desempenho
Reconhecida como ferramenta importante, utilizada para mensurar competências e habilidades 
técnicas, comportamentais entre outras, a Avaliação de Desempenho dos Colaboradores do 1º 
RIGO aconteceu no primeiro semestre de 2019. 

Nela, a média geral de desempenho dos colaboradores do cartório foi 8,6. 

O resultado é considerado “muito bom”.
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Com questões discursivas e de múltiplas escolhas, a pesquisa foi realizada por meio de um for-
mulário digital. A apuração, que aconteceu no primeiro semestre de 2019, evidenciou os pontos 
fortes do trabalho realizado pelo cartório nos últimos anos. Confira os resultados!

97,3% dos colaboradores recomendam a empresa como um bom local para se trabalhar por-
que:  

• Valoriza os colaboradores, preocupando-se com seu bem-estar;
• Pelo ambiente, clima e estrutura;
• Benefícios.

89,4% dos colaboradores sentem orgulho de trabalhar na Serventia;

88% avaliam seu Supervisor positivamente;

89,5% avaliam seu Coordenador positivamente.

Incentivo à
Qualificação
Profissional
Com o objetivo de auxiliar na capacitação 
e possibilitar o aprimoramento profissional 
dos colaboradores, a Serventia realizou mais 
uma edição do Programa de Bolsa Pós-Gra-
duação. Foaram concedidas bolsas para os 
cursos de Direito Notarial e registral e MBA 
Em Gestão de Pessoas e Coaching.

Todos os inscritos foram contemplados. São 
eles: Alessandra Correa, Ana Santos, Ariane 
Andrade, Dayane Marques, Larissa Silva, Li-
diane Oliveira, Michelle Santos, Naiany Arau-
jo, Rejane Rodrigues, Rodrigo Oliveira, Sergio 
Faria, Silvio Filho, Stefani Fernandes, Flavia 
Cruz, Gabriel Merheb e Sanara Fernandes.

Parabéns 
aos Novos 
Graduados

• Johnatan Dias (Direito)
• Marton Miranda (Direito)
• Pedro Siqueira (Ciência Da Computação)



Atividades da Serventia para a melhoria
da Qualidade de Vida no Trabalho
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Benefícios:

• Plano de Saúde Sul América;
• Plano Odontológico Bradesco;
• Vale-transporte;
• Vale-refeição/Alimentação Alelo;
• Uniforme Anual;
• Ginástica Laboral 3x semana;
• Sala de Descompressão;
• CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes).

Projetos:

• Projeto Socioambiental "1RIGO Consciente";
• Projeto Sociocultural “Doe Um Livro e Alimente Novos Sonhos”.
• Projeto Sociocultural “Construindo o Futuro”.

Ações de desenvolvimento:

• Avaliação Quadrimestral com premiações para os 3 primeiros colocados;
• Pesquisa de Clima Organizacional semestral;
• Eneagrama para a Liderança e os demais colaboradores;
• Cursos livres para as áreas de atendimento e registro;
• Treinamento Técnico(Oportunidade de Amplitude do Conhecimento);
• Avaliação de Desempenho Semestral;
• Palestras diversas (Oportunidade de aprendizado);
• Processo Seletivo Interno(Oportunidade de Ascensão Profissional);
• Descrição de Cargos, Remuneração e Carreira (Implantação prevista para o início de outubro 

de 2019);
• Integração de novos colaboradores;
• Implantação do Sistema de Gestão Integrada (TOTVS) que ofereceu comodidade, podendo 

utilizar o aplicativo Meu RH para acessar o holerites e implantação do Banco de Horas, para 
a flexibilização de horários;

• Incentivo à Pós-Graduação.

Ações para o bem-estar e saúde:

• Semana da Saúde com palestras e vacinação contra o vírus da gripe;
• Campanhas de Conscientização: Agosto Lilás, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro 

Azul;
• Projeto “Alimentação em Foco – 2019” com premiações;
• Convênio com Clínica Odontológica – Daltro Clínica OROFACIL;
• Convênio com a Rede de Psicologia, que disponibiliza terapia com preços acessíveis e des-

contos em redes conveniadas, como: IPOG, Academia de Inglês Washington, Hot Park, DiRo-
ma, Rio Quente, Saraiva Cinépolis, CINEMARK, FAC UNICAMPS, e outros;

• Eventos comemorativos: Aniversariantes do mês (mensal), Páscoa, Dia das Mulheres, Dia 
dos Pais, Festa de confraternização dos colaboradores 1RIGO(anual);

• Permissão do uso de fone de ouvido;
• Lanche diário saudável.


