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REFLEXÃO:

“Independentemente do que você puder fazer, ou sonhar que pode fazer, comece já. A ousadia tem gênio, poder e
magia”. Johann Wolfgang Von Goethe.

ORIENTAÇÕES:

Substituição do filtro
O gabinete do DEARH verificou a possibilidade de troca do filtro do bebedouro do Departamento. Tão logo tenhamos a
resposta, será substituído (ou pela SEPLAG ou particular).

Boletim Inova – recesso
Não  haverá  boletim do DEARH durante  o  período de recesso de final.  Nossa  próxima edição  inicia  em  janeiro.
Aguardamos seu feedback sobre as 10 edições realizadas neste ano pelo e-mail dearh@planejmaneto.rs.gov.br, assim
como contribuição às edições futuras.

LEMBRETES:

OS n.° 07/2019 – PROAs ao Governador
A  OS  n.°  07/2019  que  determina  os  procedimentos  para  encaminhamento  de  processos  administrativos  ao
conhecimento  e  deliberação  do  Governador  está  disponível  em:  U:\01-DEARH  Gabinete\11-Diversos\Orientações
normativas. Lembrando que os encaminhamentos deverão conter  notas  técnicas cujo modelo  está no Anexo  I  da
aludida normativa.

Competências DIPES e DEARH (RHE)
As orientações/implantações relativas ao RHE de servidores da SEPLAG são de competência da DIPES, já quanto aos
servidores do Estado lato sensu são de competência do DEARH.

NOTÍCIAS:

Confraternização SEPLAG
Na última quinta, dia 12, ocorreu a confraternização dos integrantes da SEPLAG.
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Churrasco do DEARH
Os integrantes do DEARH reuniram-se na última sexta, dia 13, para confraternização.

5° Fórum de RH
No dia 13/12, ocorreu o 5º Fórum de RH do Estado. Abordaram-se temas relativos à capacitação, automatização do
procedimento  operacional  para  ingresso  dos  servidores  em  Cargos  de  Confiança  e  concessão  das  Funções
Gratificadas, demonstração prática do Sistema de Gerenciamento de Matérias (SGM), novo Termo de Referência dos
Estágios, além de apresentação do projeto de  Preparação à Aposentadoria da SEFAZ e abertura de espaço para
dúvidas referentes ao Decreto que regulamenta o recesso de final de ano e quanto ao ponto eletrônico e respectivos
registros. O material apresentado, bem como a pauta estão disponíveis em: U:\01-DEARH Gabinete\06-Fórum RH\5ª
Fórum_dezembro  2019,  assim  como  a  notícia  na  íntegra  em:  https://planejamento.rs.gov.br/troca-de-experiencias-
marca-ultimo-encontro-do-forum-de-rh-de-2019.

Decreto n.° 54.895/2019 – recesso final de ano
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Na última sexta, foi publicado o Decreto n.° 54.895/2019, que dispõe sobre o expediente nos órgãos da administração
direta e nas entidades da administração indireta no período de 23 de dezembro de 2019 a 03 de janeiro de 2020
(U:\01-DEARH Gabinete\11-Diversos\Orientações normativas). Com o intuito de atendimento às diretrizes apontadas,
elaborou-se um plano de trabalho com todas as Divisões para validação com o Gabinete, bem como para inserção das
respectivas metas alcançadas (PROA n.° 19/1300-0008158-4).

Mapeamento das necessidades de capacitação do DEARH
Em virtude das reuniões do DEARH (Gabinete, Chefias e Divisões), mapeou-se as necessidades de capacitação para o
próximo ano de todos  os  servidores  do  Departamento  e  encaminhou-se à  Escola  de Governo para  possibilitar  o
planejamento para o ano vindouro.

EXTRA:

Qual  o seu propósito e  como alinhar o que você quer com o que você faz para  ser  mais  feliz com suas
atividades:
“Ela está presente quando o que você faz vai ao encontro de quem você é (ou quer ser).Você atinge a consonância
quando o seu trabalho tem um propósito e  um significado para você. Ao longo de duas décadas quando estudei,
entrevistei  e  norteei  líderes  dos  setores  corporativo,  filantrópico  e  público  que  passavam  por  transformações  na
carreira, pude notar várias vezes o dano causado pela ausência de consonância e de conexão entre o propósito, a
ação e  a  visão externa do sucesso.  E também notei  que o  verdadeiro  sucesso surge  da combinação de quatro
elementos específicos que permitem que as pessoas tracem seu próprio caminho, realizem o melhor trabalho e vivam a
vida da melhor forma. Os elementos da consonância são chamamento, conexão, contribuição e controle.” Artigo na
íntegra  disponível  em:  https://hbrbr.uol.com.br/voce-esta-buscando-a-sua-visao-de-carreira-de-sucesso-ou-a-de-outra-
pessoa/

O presente e-mail estará disponível na pasta P:\DEARH\01 - Boletim - Inova RH.

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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