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REFLEXÃO:

“A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo”. Peter Drucker.

ORIENTAÇÃO:

Relatório trimestral de resultados do DEARH
Com o intuito de otimizar os fluxos, será inserido no informativo semanal deste Departamento um lembrete no início do mês cujo os resultados devem
ser mensurados, bem como o prazo para devolutiva das Divisões. Agradecemos a colaboração de todos nas informações coletadas na última semana.
A compilação dos dados está disponível em: P:\DEARH\04 – Relatórios.

NOTÍCIAS:

Consulta Pública de gestão do estágio
Foi publicado no DOE do último dia 10, a Consulta Pública n.° 01/2019 (PROA n.° 19/1300-0005993-7) destinada a colher manifestações sobre a
minuta de edital  para a contratação,  através de licitação, de Agente de Integração de Estágios para a gestão dos estágios remunerados e não
remunerados nos Órgãos e Entidades integrantes da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do
Sul. O prazo se encerra em 15/10.

Reunião geral do DEARH
Na última terça-feira, ocorreu o café da manhã e a reunião geral do Departamento. Na oportunidade, todos os integrantes se apresentaram, conversou-
se sobre a sistemática de reuniões por Equipe e gerais, divulgou-se algumas ações sociais para participação voluntária e explicou-se sobre o escopo
deste informativo. A próxima reunião geral será no início de novembro com data a definir. Pretende-se conversar sobre o planejamento estratégico e o
projeto RSPessoas, além de outros assuntos que surgirem ou sejam sugeridos pelas Equipes do Departamento.
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Gestão de Projetos Prioritários
Na última sexta-feira, ocorreu o treinamento de "Gestão de Projetos Prioritários"  na sede da Procergs.  As palestras e os  workshops  realizados
abordaram sobre pensamento estratégico, boas práticas de planejamento, acerca do papel do gestor de projetos e o processo de gestão da mudança,
além disso foi apresentado o SME (sistema de monitoramento estratégico) e as estratégias de execução e de ferramentas. Todas apresentações e
oficinas de práticas estão disponíveis em: P:\DEARH\03 - Treinamentos_capacitação\Gestão de Projetos Prioritários.

DICA:

Você conhece a Resolução n.° 01/2019 da SEPLAG e o Decreto n.° 52.616/2015?
A Resolução n.° 01/2019 (disponível em P:\DEARH\02 – Diversos) instituiu o Grupo de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação que
tem por objetivo auxiliar à Secretária da SEPLAG nas ações destinadas à aplicação da Política TIC-RS que, por sua vez, está regulamentada no
Decreto  n.°  52.616/2015  (disponível  em  https://www.tic.rs.gov.br/institui-a-politica-de-tic-rs).  A  presente  informação  tem  por  escopo  buscar
sugestões/reclamações para subsidiar o comitê referente aos contratos de TI.

EXTRA:

Quanto vale o conhecimento?
O conhecimento em prática é a melhor forma de aplicação do aprendizado e a sua disseminação é uma importante ferramenta de gestão. Muito
interessante o case que segue publicado no Harvard Business Review: https://hbrbr.uol.com.br/quanto-vale-o-conhecimento/.

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

Att.,
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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
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