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Boa tarde!

A Direção do DEARH passará a unificar as informações através de um e-mail  encaminhado
semanalmente,  intitulado  INOVA  DEARH.  Busca-se  com  isso  dar  ciência  do  que  está
acontecendo no Departamento, por meio de orientações, lembretes, notícias, dicas, entre outros.
Conta-se com a colaboração de todos para o envio de informações que podem ser úteis ao
DEARH.
Desde já, agradeço e saliento a importância da sua leitura.

REFLEXÃO:

"Você  pode sonhar,  criar,  desenhar e  construir  o  lugar  mais maravilhoso do mundo,  mas é
necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade". Walt Disney.

ORIENTAÇÃO:

Instrução Normativa do ponto eletrônico
Nesta semana, será encaminhada a minuta que regulamenta o controle eletrônico de frequência
dos servidores  ao  Gabinete  da  SEPLAG.  Aludida  instrução  é  fruto  do  trabalho  do  DEARH
conduzido pela analista Caroline Assman e na DIPES pelas servidoras Patrícia Scotta, Katyene
Barreto de Oliveira e Dinamir Antônio Crestani.
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LEMBRETE:

Reunião geral do DEARH
Amanhã teremos nossa primeira confraternização e reunião geral,  que  ocorrerá  às 9h30 no
auditório do 20° andar no CAFF. Nas próximas reuniões, todos podem participar na elaboração
da pauta. Maiores detalhes serão conversados no dia vindouro.

NOTÍCIA:

III Fórum de RHs do Estado
Em  continuidade  aos  encontros  mensais  com  o  intuito  de  buscar  a  padronização  dos
procedimentos internos entre os setores de RHs do Governo, ocorreu o III Fórum de RHs do
Estado no dia 25/09. O evento foi aberto pela Secretária Leany, que ressaltou a importância da
colaboração de todos para a reestruturação da gestão de pessoas no Estado, bem como a
intenção de se criar trilhas de capacitação aos servidores. Em continuidade, a Subsecretária
Iracema  conduziu  o  Fórum.  Na  ocasião,  a  Diretora  Carla  apresentou  as  possibilidades  de
encaminhamento ao DMEST: avaliação das condições laborativas, bem como acolhimento do
servidor. A servidora Renata Borba, por sua vez, falou sobre as ações previstas no âmbito do
Programa de Saúde dos Servidores Públicos do Estado (Proser). O evento tratou também da
concessão  automática  de  férias  para  funcionários  regidos  pela  Consolidação  das  Leis
Trabalhista (CLT) cujo sistema foi apresentado pela Chefe da DPP da SEFAZ Juliana Debaquer.
Ainda,  a  Chefe  da  Divisão  de  Aposentadoria  Rubia  abordou  sobre  os  processos  de
aposentadoria dos servidores públicos e, por fim, o servidor Pedro Henrique Alves de Oliveira
falou sobre os estagiários e acerca do novo TR para a próxima contratação. Notícia na íntegra
disponível  em:  https://planejamento.rs.gov.br/seplag-pretende-criar-rede-para-capacitacao-dos-
servidores

DICAS:

Outubro Rosa: "Prevenir é uma das melhoras formas de lutar"
Você  sabia  que  o  Outubro  Rosa  é  um  movimento  mundial  que  busca  promover  a
conscientização  sobre  a  importância  do  diagnóstico  precoce  do  câncer  de  mama,  podendo
aumentar as chances de sobrevida de muitas mulheres.  Dissemine essa ideia e propague o
amor!

EXTRA:

A importância de um RH estratégico
O artigo cujo link segue abaixo foi estudado em uma das aulas do MBA em Gestão Estratégica
de pessoas. Os novos tempos propugnam uma aprendizagem contínua (trilhas de capacitação)
com  organizações  cada  vez  mais  preparadas  para  o  desenvolvimento  das  competências
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individuais e organizacionais obtidas por meio do aprendizado.  O artigo é muito interessante e
está disponível  na íntegra em: http://www.rhevistarh.com.br/portal/gestao-de-rh-aprendizagem-
e-a-construcao-da-competencia-organizacional/

O presente e-mail estará disponível em breve em uma pasta na rede acessível a todos
integrantes do Departamento.

 Att.,

Andrea Quadros Pasquini
Diretora de Recursos Humanos

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão
+55 (51) 3288 1316

CAFF - Av. Borges de Medeiros 1501, 2º andar
Porto Alegre, RS • 90119-900

planejamento.rs.gov.br
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