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QUINZENAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DESTAQUE:  

Publicada Portaria que regulamenta incentivo à capacitação e à pós-graduação 

Nesta segunda-feira (02/10), o procurador-geral do Estado, Alexandre Nogueira Alves, publicou no DIO a Portaria PGE nº 090-S, que dispõe 

sobre o Programa de Incentivo à Capacitação e à Pós-graduação da Procuradoria Geral do Estado. 

O texto regulamenta a liberação e o custeio dos procuradores do Estado para participarem de várias atividades de capacitação. Estão contem-

plados cursos de pós graduação, como especialização (lato sensu), e mestrados e doutorados (strictu sensu). Também está previsto o incentivo 

a outros eventos (internos e externos) em que sejam produzidos ou disseminados conhecimentos técnico-profissionais. 

O objetivo é que essas atividades de capacitação e pós-graduação sejam custeadas com recursos do Fundo de Modernização e Incentivo à 

Cobrança da Dívida Ativa e de Reestruturação Administrativa da PGE (Funcad). A íntegra da Portaria pode ser conferida no site da Apes: 

www.apes.org.br 

Apes lança novo site com visual moderno e avanço tecnológico 

Está no ar, desde a tarde desta quarta-feira (04/10), o novo site da Apes. Nos primeiros dias, o 

portal ainda está em fase de testes e verificações de funcionalidade, a fim de que sejam feitas 

as melhorias e os aperfeiçoamentos, sempre necessários quando há troca de plataforma. Mas, 

em breve, o site estará funcionando plenamente.  

A mudança teve o objetivo de criar um canal de comunicação eletrônico com um visual claro e 

limpo, com navegação fácil e com informações apresentadas de forma mais simples e intuitivas. 

Exemplo dessa nova configuração está no cabeçalho da nova página, onde as informações 

estão sendo organizadas com maior clareza visual, utilizando títulos bem definidos e simplifica-

dos.   

Além disso, o novo layout reflete de forma mais moderna a identidade visual da Apes. Para isso, 

segue as cores e fontes corporativas junto à marca e utiliza fotos representativas, com filtros em 

tons de azul. Outro aspecto de destaque nessa questão de fortalecimento da Entidade no site 

está no item “SOBRE NÓS”, onde estão sendo utilizadas imagens do Estado (já que os procura-

dores representam o povo capixaba).  

Já no item “NOSSA HISTÓRIA”, consta a foto original do Decreto Lei nº 15.090, que criou o 

Serviço Jurídico-S.J., órgão subordinado ao Chefe do Poder Executivo, que posteriormente veio 

a se tornar a Procuradoria. A intenção é fortalecer a identidade da Associação e valorizar os 

associados, integrantes de um órgão - PGE/ES - de fundamental importância para o Espírito 

Santo e cujo trabalho é imprescindível para os interesses do Estado e de seu povo. 

A transparência da Associação também é destaque no novo site. Há espaço destinado ao acesso - por meio de login e senha - de dados e documen-

tos como atas, normas da Apes e prestações de contas, inclusive relativas a honorários recebidos e distribuídos aos associados.  

Mas as mudanças não são apenas visuais e de identidade. Há também avanços tecnológicos. O novo site foi criado sobre a plataforma WordPress, 

uma tecnologia de gerenciamento de conteúdo utilizada por 70% dos sites e que facilita a edição dinâmica de páginas e textos. 

Mas, do ponto de vista tecnológico, o aspecto mais importante para os procuradores é que o site é responsivo, ou seja, o portal é preparado para 

mobile. Por isso, o site poderá ser acessado e utilizado em todos os dispositivos, como celulares e tablets, por exemplo.  E o novo portal também 

oferece a possibilidade de vincular vídeos, além de fazer conexão com redes sociais, como facebook e youtube. Mudaram o visual, o conceito e a 

tecnologia, mas o endereço continua o mesmo: www.apes.org.br  . 


