
13º Fórum de RH do RS

Antes de começar...

-Teste seu microfone e vídeo;
- Todos devem manter seu microfone em off;
- Use a ferramenta “chat” escrevendo seu 
nome/Secretaria quando quiseres falar, em nome/Secretaria quando quiseres falar, em 
seguida, serás chamado;
- Quando for falar, acione seu microfone!

Início 14h05min



Pauta do 13º Fórum:

- 14hrs5min:
- airtable: InovaRH e Fórum de RHs;
- feedback da avaliação do 12° Fórum de RH;
- nova vaga do Qualifica;
- férias e questionamento referente ao Provimento n.° 63/2020 do MP/RS; e
- IN 09/2020: breves considerações do e-mail encaminhado pela SUGEP.
Andrea Pasquini, DEARH.

- 14hrs20min: Programação da Escola de Governo de outubro: Anelize D´Ávila Ferreira, EGOV.- 14hrs20min: Programação da Escola de Governo de outubro: Anelize D´Ávila Ferreira, EGOV.

- 14hrs25min: Módulo de férias desenvolvido no IF-RHE: Juliana Debaquer, SEFAZ.

- 15hrs10: Informativos DMEST: Carla Brava, DMEST.

- 15hrs45min: Intervalo

- 16hrs: Atuação Estratégica na Área de Gestão de Pessoas: seus desafios e caminhos
possíveis: Gilsa Costa - Subsecretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria de Estado da Administração (Sead) do Estado de Goiás.

OBS: perguntas ao final de cada item da pauta



https://airtable.com/shrcMk6soc9dXf9g7/tblYFyVgTiKUEqXDk



https://airtable.com/shreIAJkYW5vliBRp/tblin6UMfwcnsy7k2



https://planejamento.rs.gov.br/qualifica-rs-abre-inscricoes-para-vaga-de-gerente-de-projetos-estrategicos

https://qualificars.rs.gov.br/gerente-de-projetos-estrategicosVaga

Notícia



Férias – servidores estatutários
Dúvida oriunda dos integrantes do Fórum 

LEI COMPLEMENTAR Nº 10.098, DE 03 DE FEVEREIRO DE 1994.
Dispõe sobre o estatuto e o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 71 - Por absoluta necessidade de serviço e ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica, as férias poderão
ser acumuladas até o máximo de dois períodos anuais.



Orientação da Assessoria
Jurídica/SEPLAG:

"Observe-se que o conteúdo da
normativa que se pretende
implantar será direcionado não só
aos servidores da SEPLAG, mas a
todos os interessados emtodos os interessados em
processos administrativos no
âmbito da Pasta, tratando-se de
ato normativo complementar ao
disposto no Decreto nº
55.240/2020, compatível com a sua
exteriorização por meio de
Instrução Normativa."



Obrigada!Obrigada!

Andrea Quadros Pasquini

Diretora de Recursos Humanos do RS
DEARH/SUGEP/SEPLAG

andrea-pasquini@planejamento.rs.gov.br


