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REFLEXÃO:

“Põe tudo o que és na mais pequena coisa que faças”. Fernando Pessoa.

ORIENTAÇÕES:

Elaboração de IN – Fundações Extintas
Grupo de trabalho está em fase final de revisão da instrução normativa que estabelece orientações
gerais e o fluxo relativo aos procedimentos para designação de exercício de empregados dos
Quadros Especiais das Fundações extintas entre órgãos da Administração Direta e disposição nos
casos da Administração Indireta.

IV Fórum de RH
Em virtude das inúmeras pautas referente à reforma estrutural do Estado, bem como dos eventos
alusivos  à  semana  do  servidor,  o  IV  Fórum  de  RH  foi  postergado  para  novembro.  Será
encaminhado ainda nesta semana e-mail para comunicação dos envolvidos.

Ponto Eletrônico
Considerando a finalização da IN que regulamenta o ponto eletrônico (será divulgada em breve),
considerando a vindoura integração do sistema do ponto eletrônico com o RHE, considerando
apontamentos oriundos do Tribunal de Contas, pedimos a gentileza que tanto os servidores como
as  respectivas  chefias  atentem  para  a  correta  alimentação  (registros  diários,  inserção  de
atestados, justificativas, etc). Nesta semana, todos os líderes que gerenciam o sistema do ponto
eletrônico realizarão treinamento.
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LEMBRETE:

PROA
Relembramos, a pedido do Secretario Adjunto Marcelo, que as informações inseridas no PROA
devem estar corretamente instruídas,  ou seja, com indicação da origem e do destino, além de
constar o nome e cargo do(s) responsável(is) pela assinatura(s). Aludidas informações agilizam o
trâmite e otimizam o fluxo. Agradecemos desde já a colaboração.

NOTÍCIA:

VI Dia do Líder
Na próxima quinta-feira,  dia 24,  a Diretora do DEARH juntamente com os Chefes  da DIRHU,
DPROV, DIVAN e DIARP participarão do "VI Dia do Líder" no Tribunal de Contas do Estado cuja
palestra será “Resiliência – competência essencial para alta performance”.

DICA:

Cartilha da Reforma Estrutural do Estado
O  material  referente  à  Reforma  Estrutural  do  Estado  está  disponível  em:  "P:\DEARH\02  –
Diversos" para consulta, questionamentos e sugestões.

EXTRA:

Material Extra de Curso – PUCRS
Está  disponível  em:  “P:\DEARH\02  –  Diversos”  o  material  do  Curso  "Mentalidade  de
Desenvolvimento Contínuo" elaborado por Leandro Karnal e André Duhá. Aludido manual tem por
escopo compreender o que é,  como desenvolver e aplicar na vida profissional e pessoal uma
mentalidade  de  desenvolvimento  contínuo.  O  curso  aborda  o  que  é  mentalidade  de
desenvolvimento contínuo, porque e como ser um lifelong learner e como a identidade pessoal e
profissional são resultados da experiência de vida. Divirta-se com o conhecimento!   

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
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