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I. MENSAGEM 
Para a equipe de organização da SEPLAN é de grande 
importância que você receba este manual. 
Nele expomos todos os passos, procedimentos e regras 
quanto aos serviços que os cerimonialistas irão 
desempenhar, para que o evento em questão seja 
realizado com excelência, e isso depende também de 
você. 
Faça atentamente a leitura deste manual e passe a pôr 
em prática as informações contidas nele. 
Acreditamos que com este manual você, recepcionista, 
possa tirar dúvidas quanto às atribuições nesse evento e 
desempenhar seu papel com eficiência e eficácia, 
lembrando que um cerimonialista competente poderá 
somar pontos para uma futura carreira em diversas 
áreas. Afinal, um evento importante é uma vitrine para 
todos os bons profissionais. 
Bom trabalho e sucesso! 
 
II. QUEM É O REALIZADOR DO EVENTO? 
O evento é realizado pela Secretaria de Planejamento e 
Orçamento do Distrito Federal (SEPLAN/DF), por meio 
de sua Subsecretaria de Captação de Recursos e 
Modernização (SUCAPM). 
A SUCAPM é a unidade de gestão da SEPLAN/DF que 
atua nos procedimentos de identificação de 
programações orçamentárias do Distrito Federal 
correspondentes com as programações da União e a 
proposição de captação desses recursos, de forma 
conjunta com os órgãos da administração direta e 
indireta do Distrito Federal, por meio das transferências 
voluntárias do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
do Orçamento Geral da União – OGU, bem como realiza 
o acompanhamento de execução de tais recursos, 
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conforme o artigo nº 4, do Decreto nº 34.693 de 25 de 
setembro de 2013. 
 
III. O QUE É O EVENTO? 
 
Trata-se do Seminário Sobre Financiamento das 
Políticas Públicas e a Eficácia na Execução. 
 
O evento objetiva: 
 
Sensibilizar os gestores e servidores das áreas que 
envolvam captação de recursos quanto à importância do 
conhecimento e da avaliação das alternativas possíveis 
para a captação de recursos, bem como do 
conhecimento mínimo da capacidade técnico-
operacional do órgão para gerir os recursos, com o 
objetivo do alcance das metas das políticas públicas 
propostas à sociedade. 
 
IV. PÚBLICO ALVO 
 
Servidores da administração direta e indireta do Distrito 
Federal e de municípios, estudantes universitários e 
demais interessados no assunto. 
 
 
V. LOCAL E DATA DO EVENTO 
 
Local: Auditório da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal - Praça Municipal - Quadra 2 - Lote 5 
Data: 5 de novembro de 2014 
Horário: 14h 
 

VI. PROCEDIMENTOS EFICAZES PARA O 
CERIMONIALISTA ATENDER O PÚBLICO COM 
EXCELÊNCIA. 
 
1.Estabelecer uma comunicação eficaz e eficiente com o 
participante ( nunca dizer “não” ou “não sei”); 
2.O tratamento inicial dispensado ao visitante ou 
convidado é um ponto essencial na criação de boas 
relações externas; 
3.Evitar falar ou rir alto. O cochicho também é 
prejudicial, pois pode dar margem a má interpretação do 
visitante; 
5.Ter boa postura; 
6.Dar prioridade aos mais idosos, aos com 
necessidades especiais e às mulheres grávidas; 
7.Usar os tratamentos SENHOR e SENHORA é a forma 
mais adequada e respeitosa; 
 
8.Os participantes e autoridades do evento não devem 
ser cumprimentados pelos recepcionistas com beijinhos.  
Quando for necessário ou por iniciativa do participante o 
aperto de mão é o cumprimento adequado; 
9.Estar interessado em manter sempre um bom astral e 
em poder colaborar para o sucesso do evento; 
10.Mostrar simpatia, correspondência, afinidade; 
11.Ter facilidade em comunicar-se e expressar-se: ser 
expansivo, afável, com iniciativa ao informar; 
12.Demonstrar cordialidade: franqueza e amenidade de 
trato, sinceridade, lealdade; 
13.Procurar ser desinibido e demonstrar desembaraço 
de pensamento e atividades; 
14.Ter educação, civilidade, polidez, cortesia; 
15.Ter boa apresentação pessoal, estar adequadamente 
vestido; 
16.Mostrar sensibilidade: coração brando. 
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17.Ser perspicaz, com boa visão, sagaz, talentoso. 
18.Ter boa vontade, disposição de espírito. Manifestar 
vontade de ajudar o visitante. Jamais o julgue pela 
aparência; 
19.Conhecimentos gerais: estar bem informado; 
20.Ser criativo: improvisação e disposição para inovar; 
21.Atender com excelência: atendimento com qualidade; 
22.Mostrar competência; 
23.Ser pontual e assíduo: é recomendável que chegue 
ao local do evento com antecedência. Essas qualidades 
estão diretamente ligadas à eficiência do recepcionista; 
24.Demonstrar bom humor: o bom humor auxilia a 
resolução de muitos problemas, e torna agradável e 
tranquilo o relacionamento com os colegas e 
convidados;  
25.Mostrar calma e ponderação. Muitas vezes o recep-
cionista tem que enfrentar pessoas insistentes, nervosas 
ou aborrecidas, ou que resolver situações imprevistas. A 
calma, a brandura e a ponderação são necessárias para 
o encontro de soluções razoáveis, sem indispor com 
ninguém. Lembrem-se sempre disto: “uma palavra 
quando banda faz recuar o furor”. 
26.Ser discreto: evitar comentar com a equipe assuntos 
relativos a informações particulares que por acaso 
conheça dos participantes ou autoridades presentes. 
Também deve evitar comentários (fofoca) sobre 
membros da equipe para seu coordenador. 
27.Ter iniciativa: deve realizar seu trabalho de rotina 
sem esperar instruções. 
28.Cuidar da linguagem: é necessário evitar gírias e 
palavras vulgares, utilizando-se um vocabulário 
adequado e correto. 
29.Saber ouvir: mantenha a sua atenção dirigida, 
evitando dispersão. Portanto, quando estiver falando 

com alguém olhe para o seu interlocutor e preste 
atenção ao que ele estiver dizendo. 
30.Demonstrar responsabilidade: deve realizar seu 
trabalho com eficiência e segurança sem necessidade 
de uma constante supervisão e direção. 
 
VII. INFORMAÇÕES ORGANIZACIONAIS 
 

1. HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 

Os cerimonialistas devem ocupar os seus postos às 
13h. É bom chegar um pouco mais cedo. 

 
2. TRAJE 
Terninho preto (de saia ou de calça), sapato preto 
(preferência que não seja sapatilha) cabelo preso, 
maquilagem leve e bijuterias discretas.  
Os recepcionistas usarão um botton de identificação 
no lado esquerdo do terninho, o qual deverá ser 
devolvido após o evento. 
 
3. USO DO TELEFONE 
O cerimonialista deverá evitar usar o seu telefone 
celular durante o serviço, exceto se se tratar de 
assunto referente ao evento em questão e que não 
interfira no desenvolvimento do serviço executado. 
Em caso de urgência, deve avisar ao seu 
coordenador.  
 
 
4. SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL 
A cerimônia de abertura oficial iniciará às 14 horas. 
Às 13h horas, os cerimonialistas responsáveis pela 
recepção das autoridades que participarão da 
abertura bem como dos participantes deverão iniciar 
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o serviço. Cada um no seu posto deverá agir segundo 
o Plano do Cerimonial. 
Composição da mesa de honra: 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1. Paulo Antenor de Oliveira, Secretário de Estado 

de Planejamento e Orçamento. 
2. Genésio Vicente, Secretário Adjunto de Estado 

de Planejamento e Orçamento. 
3. Roberto Goes Ellery Junior, Diretor da 

FACE/UnB. 
 

5. PASTA DO PARTICIPANTE 
A pasta do participante contém o seguinte: 

 Uma Programação do evento; 

 Um Formulário de perguntas; 

 Duas folhas em branco; 

 Uma caneta 
  
 

6. ESTACIONAMENTO 
A CLDF reservou 20 vagas de garagem para a 
equipe de organização do evento, as autoridades e 
os palestrantes. Os quais serão identificados, na 
entrada da garagem, pelo nome. 

 
 
 

7. EVENTUAIS PROBLEMAS 
A cerimonialista deve estar atento a eventuais 
problemas que venham a ocorrer, que devem ser 
comunicados, imediatamente, a um dos 
representantes das Secretarias organizadoras do 
evento. 
 

 
8. CONTATOS DOS ORGANIZADORES/ 
CERIMONIALISTAS 

 
NOME FUNÇÃO NO EVENTO CONTATO 

PAULO MAGALHÃES REPRESENTANTE DO 

EVENTO NA SEPLAN 

9999-9999 

REGINALDO SANTOS REPRESENTANTE DO 

EVENTO NA SEPLAN 

9999-9999 

RAAB SIMÕES ORGANIZADORA DO 

CERIMONIAL- REP. 

SEAP 

9999-9999 

FERNANDA MOURÃO APOIO TÉCNICO DO 

CERIMONIAL- REP. 

SEAP 

9999-9999 

RHANA LOBATO CERIMONIALISTA 9999-9999 

FRANCISCO CARLOS LOPES MESTRE DE 

CERIMÔNIA 

9999-9999 

ALINE MARIA MARTINS CERIMONIALISTA 9999-9999 

ELLEN BORGES PIRES DA 

SILVA 

CERIMONIALISTA  9999-9999 

ENY SILVA DE FIGUEIREDO CERIMONIALISTA 9999-9999 

ALICIANNE LOPES RIBEIRO CERIMONIALISTA 9999-9999 

MARILENE DE ALMEIDA 

VIEIRA SILVA 

CERIMONIALISTA 9999-9999 

CECÍLIA MARÇAL ROMEIRO CERIMONIALISTA 9999-9999 

CRISTIANA OLIVEIRA GABRIEL CERIMONIALISTA 9999-9999 

 
 
 
 
 

2 1 3 

MESA 

PÚBLICO 

8 

7 



Elaboração do manual: Raab Simões 

9. PROGRAMAÇÃO 
 

Horário Atividade 

14h às 14h35 Cerimônia de Abertura Oficial do 

Seminário 

14h35 às 14h55 Palestra I: Panorama sobre o 

desempenho de captação e  

execução de recursos de 

transferências voluntárias da União 

recebidos pelo GDF 

Palestrante: Genésio Vicente 

  

14h55 às 15h40 Palestra II: Alternativas de 

Financiamento da Infraestrutura no 

Distrito Federal 

Palestrante: Roberto Goes Ellery 

Junior 

Moderador: Marcos Welbër Ferreira 

Honorato 

15h40 às 15h50 Abertura para perguntas e respostas 

15h50 às 16h05 Coffee Break 

16h05 às 16h45 Palestra III: Eficiência e 

Produtividade no Gasto Público 

Palestrante: José Carneiro da Cunha 

Oliveira Neto  

Moderador: Marcos Welbër Ferreira 

Honorato 

16h45 às 16h55 Abertura para perguntas e respostas 

  

16h55 às 17h35 Palestra IV: Atividade de Controle 

como um instrumento de melhoria da 

gestão pública 

Palestrantes:  

Marcos Tadeu de Andrade 

Lúcio Carlos de Pinho Filho 

Moderador: Marcos Welbër Ferreira 

Honorato 

17h35 às 17h45 Abertura para perguntas e respostas 

  

17h45 às 18h Considerações finais e encerramento 

dos trabalhos 

Palestrante: Genésio Vicente 
 

10. PLANO DO CERIMONIAL 
 

NOME ATIVIDADES 

ALINE Assessoria de palco:  
- Colocar os prismas em ordem de 
precedência na mesa de honra; 
- Indicar as cadeiras da mesa de honra 
por ocasião da chamada das 
autoridades pelo MC; 
- Verificar se o dispositivo de bandeiras 
está à direita da mesa; 
- Organizar as cadeiras na mesa de 
acordo com o número de componentes; 
- Receber os palestrantes, pegar o pen 
drive com a palestra e passar para o 
operador de som, firmar acordo com os 
palestrantes sobre o tempo; 
- Auxiliar o MC no controle do tempo do 
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palestrante, utilizando as placas de 
tempo. 
 
. 

 MARILENE 
 

E 
 

ELLEN 

Assessoria de sala 
- Colocar a placa de reservado na 
primeira fileira; 
- Identificar os nomes das autoridades 
que comporão a mesa de honra e 
indicar a primeira fileira de cadeiras 
reservadas para espera do início da 
cerimônia; 
- Verificar se tem água para os 
componentes da mesa de honra; 
-Recolher os formulários de perguntas 
dos participantes e entregar ao 
mediador; 
- Atentar para que o abrir e fechar da 
porta do auditório não perturbe o evento; 
- Ficar atentos aos acontecimentos 
dentro do auditório e providenciar 
soluções para qualquer problema que 
surja; 
- Entrega dos bottons e lenços e 
recolhimento dos botos e lenços. 
 

FRANCISCO 
CARLOS LOPES 

Mestre de Cerimônias 
- Testar o sistema de som (antes da 
chegada dos participantes); 
- Conduzir a cerimônia; 
- Ler o roteiro da cerimônia; 
- Controlar o tempo de cada palestrante 
juntamente com a assessoria de palco; 
- Improvisar se for necessário. 
 

 
ENY 

ALÍCIA 
CECÍLIA 

CRISTIANA 

Assessoria de Credenciamento 
- Cumprimentar o participante; 
- Recolher a assinatura do participante; 
- Entregar a pasta do participante; 
- No final do evento, entregar o 
certificado do participante. 

RHANA LOBATO Assessoria de Multimídia 
Providenciar a colocação de pen drive 
dos palestrantes e passar os slides 
durante todas as palestras. 

FERNANDA 
MOURÃO 

Assessoria de Análise 
Como representante da SEAP, verificar 
se todas as outras assessorias estão 
funcionando adequadamente e 
providenciar, se for o caso e dentro do 
possível, provimento para o 
funcionamento. 

Obs.: todos devem tomar conhecimento da localização de 
banheiros e bebedouros para dar informação aos 
participantes, bem como recorrer à Assessoria de Análise 
para solucionar possíveis problemas. 
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11. TELEFONES ÚTEIS 
 
CÂMARA LEGISLATICA DO DISTRITO FEDERAL 

Telefone: 3348-8000 
 
TAXI 

 Alvorada Rádio Táxi: (61) 3321-3030 

 Rádio Taxi Shalom: (61) 3321-8181 
 
SEGURANÇA 
 

 Polícia Militar 
Emergência: 190 

 

 Corpo de Bombeiros 
Emergência: 193 

 
           HOSPITAL PRÓXIMO  

 Emergência SAMU: 192 
 

 Hospital de Base do Distrito Federal 
 
SMHS - Área Especial - Q. 101 - Brasília - DF 
CEP: 70.330-150  
Telefonista: (61) 3315-1200 | 3315-1250|3315-
1251|3315-1380 | 3325-1351 | 3325-5050 
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