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REFLEXÃO:

“A gente só encanta quando se encanta. Se eu não tiver encantado com o meu objeto de conhecimento, eu não posso encantar o outro”. Mario Sérgio
Cortella.

LEMBRETE:

Ponto eletrônico
Lembramos que os gestores deverão aprovar as justificativas/ocorrências do mês anterior até o próximo dia 10.

NOTÍCIAS:

Reunião de apresentação de diagnóstico ao Governador
No dia 30 de janeiro, ocorreu a entrega final ao Governador do diagnóstico quantitativo e qualitativo do mapeamento da área de pessoal realizado na
SEPLAG, SEDUC, SES, PGE, SEFAZ e SEDUC. Fruto disso advirão planos de ações em gestão de pessoas no âmbito do Estado, conforme prioridades
estabelecidas com o Governador em conjunto com os Secretários.
Apresentação do SGM pela Equipe DPROV
Integrantes do DEARH reuniram-se para validação do projeto de uso do SGM pela Casa Civil elaborado pela Equipe de DPROV. Aludida medida tem por
escopo otimizar e agilizar fluxos e rotinas.

Renovação das cadeiras no DEARH
Em virtude do mapeamento das necessidades realizados no DEARH, substituiu-se as cadeiras em condições precárias de todas Divisões por cadeiras
em melhor estado de conservação. O mesmo procedimento adotou-se na Sala de Reunião.

Entrega do Projeto Qualifica 2020
Na última sexta, validou-se o projeto-piloto Qualifica 2020 com o Secretário Marcelo. Na próxima semana, o projeto será automatizado para possibilitar as
inscrições ainda em fevereiro para seleção de dois cargos de Diretoria no âmbito da SEPLAG.

Fórum de RHs em conjunto com Diretores
No  último  dia  29,  ocorreu  o  Fórum  de  RH  em  conjunto  com  os  Diretores  Administrativos.  Abordaram-se  os  projetos  prioritários  na  SUGEP
(DEARH+DMEST) para 2020, bem como quanto às trilhas de capacitação da Escola de Governo. Por fim, os técnicos tributários do Tesouro do Estado,
vinculados à Secretaria da Fazenda (Sefaz), Jeanisse Reymunde e Agenor Canal, apresentaram as vantagens da plataforma Qlik Sense com o intuito de
auxiliar na gestão das informações relacionadas aos recursos humanos do governo. Notícia na íntegra disponível em: https://planejamento.rs.gov.br
/gestao-de-pessoas-e-destaque-no-primeiro-encontro-de-2020-dos-foruns-de-diretores-administrativos-e-de-rhs

Liderança e feedback
Na última terça-feira, líderes da SUGEP (DEARH+DMEST) participaram do treinamento na SEDUC ministrado pela Sandra Betti sobre a importância do
feedback. O material fornecido está disponível: U:\_DEARH\04-Treinamento_capacitacao\Liderança e Feedback.

EXTRA:

A importância do trabalho em Equipe
Você já se questionou sobre o propósito do trabalho em Equipe? O artigo que segue aborda esse tema de uma forma muito positiva, pois trabalhar em
Equipe propicia aproveitar o que cada um tem de único. “Sabemos que o aproveitamento frequente dos pontos fortes melhora o desempenho, e sabemos
que os pontos fortes variam de pessoa para pessoa. Equipes altamente funcionais são fundamentais para as organizações altamente funcionais porque
criam mais oportunidades para cada pessoa aplicar seus pontos fortes, permitindo que as tarefas a ser executadas sejam divididas de acordo com as



potencialidades disponíveis.” Dessa forma, o trabalho em Equipe poderá propiciar integrar as necessidades do indivíduo às da organização. Gostou?
Divirta-se com a leitura: https://hbrbr.uol.com.br/o-poder-das-equipes-invisiveis/
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