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Você já conhece a 
plataforma Rede do 
Conhecimento?

A Rede do Conhecimento é 
uma plataforma digital e exclusi-
va da Fenae e APCEFs que oferece 
aos empregados da Caixa cursos 
à distância e presenciais sobre 
os mais variados temas. As aulas 
são todas ministradas por instru-
tores especializados e os temas 
vão desde questões relacionadas 
ao ambiente bancário até afinida-
des e hobbies. A Rede do Conheci-
mento é um canal para aprendi-
zado de habilidades profissionais 
ou pessoais. 

Há cursos como CPA-20; 
Marketing Digital; Gastronomia 
Básica; Cozinha Avançada; Foto-
grafia Documental; Planejamento 

Financeiro Pessoal; Empreende-
dorismo Contemporâneo; Inglês 
Básico; Caricatura de Aquarela, 
entre outros assuntos. A platafor-
ma tem feito sucesso tão grande 
entre os empregados da Caixa 
que já conta com mais de 10 mil 
usuários cadastrados.

Acesse hoje mesmo o site: 
rededoconhecimento.fenae.org.br, 
insira o login e senha do Mundo 
Caixa e faça já sua inscrição em 
um dos cursos. As aulas são dis-
ponibilizadas a todos os emprega-
dos da Caixa, mas a conclusão está 
restrita aos que são associados da 
APCEF/RJ e demais APCEFs. Reci-
cle seu conhecimento!

Desenvolva habilidades e novos 
aprendizados através de cursos online

Incorporação 
de função

Conte sua história 
e seja estrela da 
Fenae e APCEFs

Foi prorrogado até o dia 18 
de fevereiro o prazo para ingressar 
em ação coletiva pelo retorno do RH 
151, normativo de incorporação de 
função. 

Filie-se a APCEF/RJ em: www.
apcefrj.org.br ou na Sede Adminis-
trativa da Entidade e participe!

Informações: (21) 2240-5937 
ou 2532-4275.

Que tal estrelar uma cam-
panha publicitária da Fenae e das 
APCEFs? Acesse www.fenae.org.
br/contesuahistoria, preencha o 
formulário com dados pessoais e 
descreva como Fenae e APCEF/RJ 
marcaram sua vida. 

As melhores histórias serão 
premiadas com prêmios, pontos no 
Mundo Caixa, além de participar da 
próxima campanha das entidades. 


