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REFLEXÃO:

"Se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá em grupo." Provérbio Africano.

ORIENTAÇÃO:

Reuniões do Departamento
Conforme combinado na última confraternização/reunião geral do Departamento, iniciaremos as
reuniões  por  equipe.  Aludida  prática  tem por  escopo  buscar  sugestões,  fornecer  orientações,
alinhar alguns pontos comuns a todos e realizar algumas práticas integrativas de gestão. Seguem
as datas que serão posteriormente marcadas na agenda no expresso.
- Gabinete do DEARH: 04/11, 9 horas;
- Chefes de Divisão: 05/11, 9 horas;
- DIRHU: 06/11, 9 horas;
- DPROV: 07/11, 9 horas;
- DIVAN: 08/11, 9 horas;
- DIARP: 11/11, 9 horas;
- DMOD: 12/11, 9 horas;
- Reunião geral e confraternização: 18/11, 9 horas.
Todos podem sugerir itens para pauta, para isso basta responder este e-mail.

LEMBRETE:
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Semana do servidor
Nesta semana, várias atividades serão realizadas alusivas ao dia do servidor público. Combine
com sua chefia e participe das atividades, pois foram organizadas com muito carinho pensando
em você!

NOTÍCIAS:

Palestra e treinamento do ponto eletrônico
Na última quarta, os líderes da SEPLAG participaram de evento com a palestra da Rosana Gil
sobre "O aperfeiçoamento da liderança como fator de motivação e comunicação com a equipe".
Na  sequência,  a  presidente  da  Comissão  do  ponto  eletrônico,  Caroline  Asmann,  ministrou
treinamento a 4 turmas de gestores da SEPLAG referente à IN que regulamenta o ponto eletrônico
(publicação prevista para o dia 1°/11 - a minuta, bem como o manual do usuário estarão em breve
disponível em: P:\DEARH\05 - Ponto Eletronico). Reforçamos a importância do seu cumprimento
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para  evitarmos  inconsistência  e/ou  apontamentos  do  Tribunal  de  Contas.  Qualquer  dúvida,
estamos à disposição.

Encontro dos líderes (TCE)
Na  última  quinta,  parte  da  liderança  da  SEPLAG  participou  do  Dia  do  Líder  no  Tribunal  de
Contas/RS.
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DICA:

Clicksense
Você  conhece  o  Portal  Qlik  Sense?  É  um importante  instrumento  de  gestão  e,  dentre  suas
inúmeras utilidades,  é possível  mensurar vários critérios relacionados à gestão de pessoas no
Estado.  Para  ter  acesso,  basta  solicitar  à  dtdi.tesouro@sefaz.rs.gov.br.  Portal:
https://idbi.sefaz.rs.gov.br/l.Em  breve,  será  fornecido  treinamento  aos  interessados,  além  de
apresentação da ferramenta no próximo Fórum.

EXTRA:

Engajar-se no propósito
Diversos estudos apontam que considerar-se parte de uma equipe é um grande motivador da
produtividade. O artigo que segue retrata o resultado do mapeamento de 41 equipes de trabalho
ao longo de três anos em 9 diferentes setores (transportes, governo, saúde, saneamento e água,
energia, química, tecnologia e terceiro setor). Divirta-se: https://hbrbr.uol.com.br/sua-equipe-esta-
realmente-engajada/. Gostou? Compartilhe, por este e-mail, seus anseios, sugestões, críticas para
que possamos evoluir juntos.

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

Att.,

Andrea Quadros Pasquini
Diretora de Recursos Humanos
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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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