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REFLEXÃO:

“As nossas limitações não determinam os nossos limite.” Mafalda.

LEMBRETE:

Ponto eletrônico
Os servidores deverão justificar os horários e enviar ocorrências do mês anterior até amanhã, dia 5. Na sequência, os gestores  deverão aprovar as
justificativas/ocorrências do mês anterior até o dia 10.

NOTÍCIAS:

Qualifica RS divulga nova etapa de seleção
Foi implementado no âmbito do DEARH, o projeto-piloto de seleção de lideranças por meio de uma matriz de competências para escolha do cargo de
Diretor de Transporte e de Diretor de Patrimônio Imobiliário. As inscrições encerram-se em 13 de março. O projeto teve o apoio da Labinova para
operacionalização via sistema. Com base nessa experiência, pretende-se executar no âmbito do Estado no segundo semestre de 2020. Notícia na
íntegra disponível em: https://planejamento.rs.gov.br/qualifica-rs-abre-inscricoes-para-nova-etapa-de-selecao-de-liderancas.

Ginástica Laboral
Servidores do DEARH reuniram-se na última semana para o exercício da ginástica laboral.  A prática tem por escopo melhorar a condição física e
psicológica dos servidores, além de favorecer a integração e melhorar o trabalho em Equipe. No DEARH, a ginástica laboral ocorre nas terças-feiras a
partir das 14 horas (DEARH-Gabinete: 14 horas, DPROV: 14h20, DIARP: 14h40, DIVAN: 15h, DIRHU: 15h20 e DIMOD: 15h40).

Fórum de RH sobre a Reforma RS
Na última quarta, ocorreu o 7° Fórum de RHs do Estado. Na oportunidade, o Procurador-Geral do Estado, Dr. Eduardo Cunha da Costa, esclareceu
dúvidas e divulgou diversos Pareceres orientativos acerca da Reforma do Estado. Em continuidade, no dia 21/02, ocorreram duas reuniões no Gabinete
do aludido Procurador para esclarecer dúvidas remanescentes provenientes do magistério e dos militares. O material utilizado na apresentação, bem
como os pareceres estão disponíveis na rede em: U:\_DEARH\30 - Reforma RS. Segue a notícia na íntegra https://planejamento.rs.gov.br/forum-aborda-
mudancas-nas-carreiras-dos-servidores.

DICA:

VOIP e troca do som do toque
Você sabia que é possível trocar o som do toque no VOIP? Para isso, basta clicar no meio do círculo do teclado, depois em “preferência”, “toque” e
escolher algum dentre as opções disponíveis.



EXTRA:

Como lidar com colega de trabalho com depressão?
A depressão tem sido uma das principais causas da incapacidade no mundo. Neste artigo, há dicas de como lidarmos com os nossos colegas que sofrem
com essa doença. Quando compreendemos as dificuldades alheias, podemos colaborar com o próximo, além de propiciar um crescimento no trabalho
em equipe. Artigo na íntegra disponível em: https://hbrbr.uol.com.br/como-lidar-com-um-funcionario-com-depressao/.

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