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REFLEXÃO:

“A cabeça que encontra a solução é a mesma que elabora o problema.” Leandro Karnal.

LEMBRETE:

Fórum de RH sobre a Reforma RS
No próximo dia 19, ocorrerá a 7ª edição do Fórum de RH do Estado que abordará a Reforma RS (https://www.estado.rs.gov.br/reforma-rs). O evento é
fruto das necessidades requeridas pelos integrantes do próprio Fórum e tem por escopo fornecer orientações gerais e sanar dúvidas. A pauta será
estruturada com base nas sugestões e dúvidas coletadas até o dia 14/02, sexta-feira. Contamos com sua sugestão, para isso basta enviar e-mail ao
forumrh@seplag.rs.gov.br.
NOTÍCIAS:

Plano de previdência complementar é tema de oficina na SEPLAG
Ocorreu ontem, a Oficina sobre o Plano de Previdência Complementar (RS-Prev) no CAFF. O evento foi conduzido pelo Diretor de Seguridade do RS
Prev, Roger Klafke, em conjunto com o representante do DEARH, Thomaz Silva (Chefe Substituto da DPROV), e da SEFAZ, Juliane Machado. A notícia
na íntegra está disponível em: http://10.80.2.254/intranet/index.php/2020/02/11/plano-de-previdencia-complementar-e-tema-de-oficina-na-seplag/

Treinamento sobre o sistema de ponto e RHE
Ao longo do  dia de  hoje, a Diretora  Substituta do  DEARH, Caroline Assmann,  conduziu  a  oficina  sobre  “Sistema de ponto e  RHE:  efetividade  e
confirmação funcional”.  O aludido evento é fruto das necessidades mapeadas pela e-gov e requeridas pelos servidores. A notícia na íntegra estará
disponível na intranet da Seplag.

EXTRA:

“Pelo que você deseja lembrado?”
O artigo que segue aborda como podemos estruturar a vida profissional de modo que seja contributiva. Considerando algumas questões de maneira
antecipada,  podemos  antecipar  e/ou  mudar  rotinas,  mentalidades  e  hábitos.  O  trabalho  que  exercemos  tornar-se-á  extremamente  significativo  se
alinharmos nossos anseios de maneira proativa às tarefas e relacionamentos profissionais, além de adequarmos as competências com o potencial de
cada um. Leia na íntegra no link que segue: https://hbrbr.uol.com.br/como-construir-uma-carreira-etica/
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