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REFLEXÃO:
“Construa pontes, não muros”. Diálogo do filme “Dois Papas”.
ORIENTAÇÃO:

Fóruns de RH/RS - Planejamento para 2020
Agende-se para as próximas datas dos Fóruns de RH do Estado ao longo deste ano.
Janeiro: 29/01
Fevereiro: 19/02
Março: 25/03
Abril: 29/04
Maio: 27/05
Junho: 24/06
Julho: 29/07
Agosto: 26/08
Setembro: 30/09
Outubro: 21/10
Novembro: 25/11
Dezembro: 16/12

LEMBRETES:
Relatório trimestral
Neste mês será apresentado o relatório trimestral do DEARH ao Gabinete da SEPLAG. Pedimos a gentileza do envio das informações/quantitativos de
cada Equipe até o dia 10/01, próxima sexta-feira, ao e-mail dearh@planejamento.rs.gov.br.
Ponto eletrônico
Os gestores deverão aprovar as justificativas/ocorrências do mês anterior até o próximo dia 10.
NOTÍCIAS:
Reestruturação das pastas do Departamento
Já está disponível a nova estrutura de pastas do DEARH e suas respectivas Divisões, assim como a inserção de algumas pastas no diretório público do
DEARH.
No Dearh:

No diretório público:

Ação social de Natal
As entregas da ação de Natal foram finalizadas no mês de dezembro. Seguem os links das notícias e algumas fotos referentes às entregas.
https://estado.rs.gov.br/presentes-de-natal-doados-por-servidores-sao-entregues-em-tres-instituicoes
https://planejamento.rs.gov.br/presentes-de-nataldoados-por-servidores-sao-entregues-em-tres-instituicoes-de-porto-alegre. As crianças ficaram muito emocionadas e agradecidas pelo carinho de todos e
enviaram desenhos que foram colocados ao longo do corredor do DEARH.
Decreto n.° 54.895/2019 – recesso final de ano
Informa-se que as metas descritas no plano de trabalho apresentado ao Secretário de Gestão de Pessoas foram cumpridas por todo Departamento e
estão disponíveis no PROA n.° 19/1300-0008158-4.
Reuniões mensais do DEARH
Em continuidade as reuniões mensais do DEARH (com cada Equipe e geral), serão marcadas novas datas na próxima semana. As sugestões de pauta
são muito bem-vindas (direcionar e-mail ao dearh@seplag.rs.gov.br).

DICA:
Guia rápido do usuário - VOIP
Está disponível na intranet da SEPLAG o guia rápido para utilização do VOIP: http://10.80.2.254/intranet/index.php/voip/.
EXTRA:
Porque precisamos de reconhecimento e valorização?
Os dois conceitos (reconhecimento e valorização) embora correlatos possuem significados diferentes. “O reconhecimento refere-se ao que as pessoas
fazem; a valorização refere-se a quem as pessoas são”. O artigo cujo link segue demonstra algumas formas de valorizar aqueles à nossa volta,
propiciando um ambiente mais agregador https://hbrbr.uol.com.br/porque-os-funcionarios-precisam-de-reconhecimento-e-valorizacao/.
O presente e-mail estará disponível na pasta \\Seplagpaefs02\departamental\SUGEP\DEARH\_DEARH\03-Boletim Inova RH.
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