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REFLEXÃO:
 
“Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais.
Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas e fogueiras de todas as cores. Existe gente de
fogo sereno, que nem percebe o vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns
fogos, fogos bobos, não alumiam nem queimam; mas outros incendeiam a vida com tamanha
vontade que é impossível olhar sem pestanejar”. Do livro dos Abraços de Eduardo Galeano.
 
 
ORIENTAÇÃO:
 
Atendimento nas Divisões do Departamento
É muito importante que sigamos viabilizando o atendimento por telefone ao cidadão/servidor,
mesmo quando a Divisão contar com um número mínimo de servidores. Com o intuito de não
sobrecarregar os servidores que estão no presencial, sugere-se o revezamento na função “siga-
me” do telefone da Divisão.    

LEMBRETE:

Solicitação de férias pelo IF-RHE
Conforme noticiado no 9° Fórum de RH do RS, bem como informado por e-mail pela DIPES, já
está disponível o pedido de férias via sistema. Desta forma, haverá a gestão de férias mais eficaz,
eficiente e transparente. Ademais, ao incluir a solicitação no referido sistema e o respectivo gestor
aprovar, as mesmas são lançadas automaticamente no Sistema RHE. Entretanto, conforme bem
observado pela DIPES, aos servidores que possuem substitutos, ainda haverá a necessidade de
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lançamento manual do evento de substituição. O manual elaborado pela SEFAZ está disponível
no documento 02 – IF-RHE em:
\\seplagpaefs02.seplag.intra.rs.gov.br\DEPARTAMENTAL\SUGEP\DEARH\_DEARH\06-Fórum
RH\9° Fórum_maio 2020.
 

NOTÍCIAS:
 
Servidoras da Equipe do DEARH e da DIPES são indicadas a premiação nacional em
administração da informação
O trabalho "Potenciais de uso e desafios da tecnologia Blockchain na contabilidade pública
brasileira", elaborado pelas servidoras da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão
(Seplag) Paula Raymundo Prux, do Departamento de Recursos Humanos (Dearh), e Claudia
Melati, do Departamento Administrativo (DA), é um dos indicados para melhor trabalho do VII
Encontro de Administração da Informação (EnADI). Notícia na íntegra disponível em:
https://planejamento.rs.gov.br/trabalho-de-servidoras-da-seplag-e-finalista-de-premio-nacional-em-
administracao-da-informacao.
 
10° Fórum de RH do RS
No último Fórum de RH, consolidou-se o modelo virtual. Desde o início da pandemia, com o novo
formato, diversos integrantes de todo Estado têm a oportunidade de participar. Neste último,
contou com aproximadamente 180 integrantes. Os fóruns têm otimizado a comunicação entre os
RHs, além de constituir um canal para dúvidas, orientações e troca de experiências com
integrantes da Administração Direta e Indireta do Estado. A notícia na íntegra está disponível em:
https://planejamento.rs.gov.br/forum-de-rhs-chega-a-10-edicao.
 
Treinamento na DIVAN
Com a migração dos abonos e gratificação de permanência à DIVAN, o Leonardo, Chefe da
aludida Divisão, organizou treinamento que propiciou não só a integração entre todos como a
troca de conhecimento com os servidores que migraram da DIARP à DIVAN.
 
DICA:
 
Acolhimento virtual é ampliado para todos servidores do Estado
No último Fórum de RH do RS, foi noticiada a ampliação do acolhimento virtual não só aos
servidores da SEPLAG, como também aos demais do Estado. Para conhecer o programa basta
clicar neste link: https://planejamento.rs.gov.br/acolhimento. A notícia na íntegra está disponível
em:  https://estado.rs.gov.br/servico-de-acolhimento-virtual-e-orientacoes-medicas-e-expandido-a-
todos-os-servidores-estaduais. 
 
EXTRA:
 
Curso de Formação em Gestão de Pessoas da Fundação João Pinheiro
A Subsecretária Iracema, esta signatária, bem como os servidores Diônifer e Paula formaram um
time representando o RS e estão participando do Curso em Formação de Gestão de Pessoas da
Fundação João Pinheiro – MG. A aludida formação iniciou em junho e perdura até outubro. Todos
os materiais fornecidos, bem como os que advirão estão disponíveis para acesso a todos na rede
em: \\seplagpaefs02.seplag.intra.rs.gov.br\DEPARTAMENTAL\SUGEP\DEARH\_DEARH\38 -
Formação Gestão Pública – FJP.

O presente e-mail estará disponível na pasta P:\DEARH\03 - Boletim - Inova RH.
 
Att.,
 
 

Andrea Quadros Pasquini
Diretora de Recursos Humanos
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Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão
+55 (51) 3288 1316
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