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REFLEXÃO:

"O talento vence jogos, mas só o trabalho em Equipe ganha campeonatos." Michael Jordan

ORIENTAÇÃO:

Rodízio de participantes em comissões
A tabela com o rodízio de participantes em Comissões está disponível em: P:\DEARH\02 – Diversos\Rodízios. No arquivo, há um rodízio por Divisão
e, na sequência, pelos integrantes de cada Equipe. Primeiramente, será sempre oferecida a oportunidade de participação voluntária e, caso não se
obtenha um indicado, será realizado sorteio.

LEMBRETES:

Reuniões de Equipes
Nesta semana, iniciou-se as reuniões no Departamento. Agende-se:
- 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: 22/11, 9 horas.
Todos podem sugerir itens para pauta, para isso basta responder este e-mail.

Ponto eletrônico
Os servidores deverão justificar os horários e enviar ocorrências do mês anterior até amanhã, dia 5. Na sequência, os gestores  deverão aprovar as
justificar/ocorrências do mês anterior até o dia 10.

NOTÍCIA:

Semana de atividades para o servidor
Na última semana, ocorreram as atividades alusivas à semana do servidor. Seguem as fotos principais das atividades e o link de acesso de todos os
eventos (https://drive.google.com/drive/folders/1wgC6DQiOvi4UQE4l4FQLBgkINFfgc49M).
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DICA:

Relatório trimestral
O relatório trimestral do DEARH já está disponível em: P:\DEARH\06 - Relatório trimestral.

EXTRA:

Desenvolvendo o pensamento crítico
O artigo cujo link segue apresenta três modelos apoiados por pesquisas para desenvolvimento do pensamento crítico: "A Avaliação do Pensamento
Crítico de Halpern", "Modelo de Pensamento Crítico RED de Pearson" e a "Taxonomia de Bloom". Com esses modelos, desenvolveu-se um "Guia
para o Pensamento Crítico" que se subdivide  em quatro fases mensuráveis: capacidade para executar, sintetizar, recomendar e gerar. Dessa forma,
é possível ajudar as pessoas que estão tendo dificuldade e as auxiliar em um processo evolutivo constante. https://hbrbr.uol.com.br/um-guia-breve-
para-desenvolver-o-pensamento-critico-da-sua-equipe/

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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