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REFLEXÃO:

“Quando os ventos de mudança sopram, algumas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento.” Érico Veríssimo.

ORIENTAÇÕES:

Reforma RS
Novos pareceres exarados pela PGE alusivos à reforma do Estado estão disponíveis em: U:\_DEARH\30 - Reforma RS\Pareceres PGE.

Reuniões do DEARH
Em continuidade às reuniões do DEARH, comunicamos que nas próximas semanas serão marcados nossos próximos encontros.

LEMBRETES:

Fórum de RHs do RS
O próximo Fórum de RHs ocorrerá no próximo dia 25. Colabore com sugestão de pauta, para isso basta responder este e-mail.

Ponto eletrônico e observância dos prazos
Lembramos a importância de observância dos prazos de lançamento de ocorrências no ponto eletrônico para evitar transtornos alusivos à pagamento e ao retrabalho de inserção
posterior pela DIPES. Assim sendo, os servidores deverão justificar os horários e enviar ocorrências do mês anterior todo dia 5 e, na sequência, os gestores deverão aprovar as
justificativas/ocorrências até o dia 10 de cada mês. O fluxo funciona melhor quando todos estão atentos aos prazos.

Última semana de inscrições – Qualifica RS
Encerram-se no próximo dia 13 as inscrições para seleção de dois cargos de liderança no âmbito da SEPLAG: Diretor de Transportes e Diretor de Patrimônio Imobiliário. Participe!
Divulgue!



NOTÍCIAS:

Migração dos contratos de estágios
Na última terça, ocorreu reunião geral com os gestores de RHs e Diretores Administrativos do Estado visando fornecer orientações referentes à migração dos contratos de estágios
da RENAPSI à Superestágios. No evento, foi fornecida cartilha explicativa com passo a passo das atividades elaborada e apresentada pelos servidores Pedro (DEADM) e Luis
(DIRHU). Na mesma ocasião, o Diretor Tiago dirimiu dúvidas referente aos pagamentos. Por fim, o Diretor da Superestágios, Gerson, apresentou o sistema e respondeu aos
diversos questionamentos dos participantes. O material completo está disponível em: U:\_DEARH\35 - Estagiários – migração.

Consad (Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Administração) e Conseplan (Conselho Nacional dos Secretários de Estado de Planejamento)  
Nos dias 04 e 05 de março,  ocorreram os grupos de trabalho do CONSAD com a participação da Subsecretária  Iracema e desta signatária  como representantes do RS.
Abordaram-se três temas principais: seleção de cargos de liderança por meio de uma matriz de competência e a respectiva avaliação de desempenho dos  selecionados,
mapeamento das carreiras no serviço público e visão estratégica de pessoal. Em seguimento às atividades, a  Secretária  Leany apresentou o Planejamento de Médio Prazo
alinhado à  agenda de desenvolvimento sustentável  do RS no Fórum do  CONSAD/CONSEPLAN.  Os  materiais  obtidos,  bem como a  apresentação estão disponíveis  em:  
U:\_DEARH\10-CONSAD\março 2020.

DICA:

Planejar para transformar
Está disponível em: U:\_DEARH\33 - Planejamento SEPLAG, o arquivo com o balanço e perspectivas das SEPLAG de 2019-2020. O informativo demonstra os principais feitos,
inclusive realizados pelo nosso Departamento. Você faz parte disso!

EXTRA:

O que “as melhores empresas para trabalhar” fazem de diferente
O artigo cujo link segue demonstra um estudo realizado durante 3 anos nos melhores lugares para se trabalhar. Em decorrência do mapeamento realizado, pontuou-se as
seguintes observações: 1) colocar as pessoas em primeiro lugar; 2) ajudar os funcionários a encontrar e ir atrás de suas paixões; 3) aproximar as pessoas em nível pessoal; 4)
capacitar  as pessoas para serem donas de seu trabalho; 5) criar  espaço onde as pessoas possam ser elas mesmas. Bora ler  na íntegra? https://hbrbr.uol.com.br/o-que-as-
melhores-empresas-para-trabalhar-fazem-de-diferente/.

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

Att.,

Andrea Quadros Pasquini
Diretora de Recursos Humanos

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão
+55 (51) 3288 1316

CAFF - Av. Borges de Medeiros 1501, 2º andar
Porto Alegre, RS • 90119-900

planejamento.rs.gov.br


