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REFLEXÃO:

“Não sabemos quão fortes somos até sermos forçados a trazer à tona essa força oculta.” Isabel Allende.

ORIENTAÇÕES:

Nova competência da DIVAN
Conforme ajustado entre as Equipes DIARP e DIVAN, os processos de abono e gratificação de permanência foram incorporados à DIVAN desde 1°/05. Aludido fluxo visa otimizar a
análise do passivo de aposentadorias pela DIARP.

Resultado Qualifica
Na próxima semana, teremos o resultado da seleção do cargo de Diretor do Patrimônio Imobiliário e Diretor de Transporte do Estado do RS. O processo de inscrição iniciou em
fevereiro e as etapas foram conclusas em abril (inscrição, seleção de currículo, entrevista por competência e com o especialista, além da entrevista final com a Secretária Leany).
Trata-se de projeto-piloto inovatório para escolha de lideranças no âmbito da SEPLAG.

LEMBRETE:

Fórum de RH do RS
O próximo Fórum de RHs do RS ocorrerá no dia 27/05, às 14 horas. A pauta ainda está sob elaboração. As sugestões poderão ser encaminhadas ao e-mail do DEARH até 19/05.

NOTÍCIAS:

8° Fórum de RH do RS
No dia 08/04/2020 ocorreu o primeiro Fórum virtual de RH no RS. Na pauta do evento, destacaram-se as  ações no combate ao coronavírus, a migração dos processos de
aposentadoria ao IPE Prev, dúvidas sobre o teletrabalho e lançamentos no ponto, além de abordar as mudanças no serviço de contratação de estagiários no governo estadual. A
notícia na íntegra está disponível em: https://estado.rs.gov.br/forum-de-rhs-do-rs-realiza-primeira-reuniao-virtual

Esse Papo me Interessa
Ontem, ocorreu a primeira live promovida pela SEPLAG alusiva ao bem-estar em tempos de pandemia. Os facilitadores do evento conversaram sobre o riso, felicidade, gratidão,
reflexão das emoções com base na música e em filme, entre outros assuntos correlatos. O evento contou com a participação de diversos órgãos públicos. O encerramento foi
promovido  pela  OSPA  virtualmente  e  com  a  apresentação  do  belíssimo  septeto  de  cordas.  A  notícia,  bem  como  a  live  na  íntegra  estão  disponíveis  em:
https://planejamento.rs.gov.br/live-promovida-pela-seplag-destaca-bem-estar-em-tempos-de-pandemia



Reunião virtual com Equipe do DEARH
No dia 04/05, ocorreu reunião com todas Divisões do DEARH e com os Chefes de Divisão. Foi alinhada as diretrizes do teletrabalho ao longo do mês de maio.

Reunião do balanço quadrimestral
Na tarde de hoje, ocorreu reunião dos Secretários em conjunto com os Diretores da SEPLAG de forma virtual. O relatório de toda SEPLAG com o balanço quadrimestral e
perspectivas para os próximos dois meses está disponível para conhecimento de todos em: U:\_DEARH\05-Relatórios\2020\Relatórios DEARH 1º QUADR 2020.

DICA:
Você sabia que é possível agenda tele consulta no IPE?

EXTRA:

Meditação em tempos de pandemia
Embora o artigo seja direcionado aos líderes, a abordagem é de uma maneira bem ampla acerca do benefício que a meditação proporciona a todos. A prática de meditação pode
ser um importante instrumento para reduzir a ansiedade, tranquilizar a amígdala cerebral, melhorar a capacidade de pensar de forma criativa e de se colocar no lugar do outro. O



Steve Jobs, era um adepto da meditação, descrevia sua experiência da seguinte forma: “Você começa a enxergar tudo com mais clareza e se torna mais presente. Sua mente
desacelera, e o momento presente se expande. Você enxerga muito mais do que conseguia enxergar antes.” O artigo na íntegra está disponível em: https://hbrbr.uol.com.br/por-
que-os-lideres-precisam-da-meditacao-agora-mais-do-que-nunca/

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