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REFLEXÃO:

“Gestão é tarefas. Gestão é disciplina. Mas a gestão também é pessoas. Todos os feitos da gestão são os feitos de um gestor. Todos os fracassos são os
fracassos de um gestor. São as pessoas que gerem, não forças ou fatos. A visão, dedicação e integridade dos gestores determinam se há boa ou má
gestão.” Peter Drucker.

ORIENTAÇÕES:

Centralização do registro e controle de demandas
Conforme orientação do ofício n.° 8135/2019/GABIN/SEPLAG, estabeleceu-se que todos os documentos endereçados ao Secretário Adjunto de Gestão
ou em nome de quaisquer de seus Diretores, deverão ser enviados para o Gabinete/Apoio e após remetidos para a Assessoria de Controle Interno, que
fará os devidos encaminhamentos.

PROAs
A partir do dia 20/01, segunda-feira, todos os PROAs encaminhados ao DEARH, seja por tarefa ou por informação, deverão incluir na assinatura a
Iracema, Subsecretária de Gestão de Pessoas, além dos nomes já constantes. Conversaremos sobre aludida orientação amanhã em reunião com os
Chefes de Divisão deste Departamento.

LEMBRETE:

Reuniões de Equipes
Em continuidade às reuniões do Departamento, segue o cronograma das próximas já agendadas:
- DPROV: 15/01, 9 horas;
- DIVAN: 16/01, 9 horas;
- DIRHU: 17/01, 9 horas;
- DIARP: 20/01, 9 horas;
- DMOD: 21/01, 9 horas;
- Reunião geral e confraternização: 24/01, 9 horas.

Todos podem sugerir itens para pauta, para isso basta responder este e-mail.

NOTÍCIAS:

Novo filtro de água instalado
Comunicamos que novo refil do filtro de água foi instalado neste Departamento.



Apresentação dos projetos prioritários do DEARH para 2020
Na última semana, apresentou-se ao Secretário Adjunto de Gestão, Marcelo, os projetos prioritários para 2020 do DEARH, DMEST e E-GOV. Os projetos
prioritários do DEARH serão objeto de conversa nas próximas reuniões de Equipes já agendadas.

DICA:

Proa e documentos em branco
Informa-se que, eventualmente, o visualizador do sistema PROA exibe alguns documentos em branco ao se utilizar o navegador Mozilla Firefox.
A solução de contorno é utilizar o navegador Google Chrome ou efetuar o download do documento.
A PROCERGS está testando outra ferramenta para visualização de documentos dentro do sistema que, além de resolver os problemas existentes com a
ferramenta atual, agregará novos recursos (marcadores de documento, paginador, etc.).

EXTRA:

Habilidades necessárias para um profissional de sucesso em 2020
O Fórum Econômico Mundial elencou dez habilidades de destaque para este ano:
1. Capacidade para solucionar problemas complexos;
2. Pensamento crítico;
3. Criatividade;
4. Gestão de pessoas;
5. Coordenação ao lado de outras pessoas;
6. Inteligência emocional;
7. Julgamento e tomada de decisão;
8. Orientação a serviço;
9. Negociação;
10. Flexibilidade cognitiva.
Você concorda? Matéria na íntegra disponível em: https://forbes.com.br/carreira/2018/08/8-habilidades-necessarias-para-ter-sucesso-em-2020/
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