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REFLEXÃO:

“O futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar onde estamos criando. O caminho
para ele não é encontrado, mas construído e o ato de fazê-lo, muda tanto o realizador quando
o destino”. Antoine de Saint Exupéry.

ORIENTAÇÃO:

Balanço trimestral
O arquivo atualizado do balanço trimestral do Departamento está disponível em: P:\DEARH\06
- Relatório trimestral.

LEMBRETE:

Reuniões de Equipes
Em  continuidade  as  reuniões  do  Departamento,  segue  o  cronograma  das  próximas  já
agendadas:
- DIARP: 18/11, 13 horas;
- DIVAN: 20/11, 9 horas;
- Reunião geral e confraternização: 22/11, 9 horas.
Todos podem sugerir itens para pauta, para isso basta responder este e-mail.

NOTÍCIAS:

Oficina de Cocriação com SEPLAG, PROCERGS e Secretaria de Educação
Nos dias 18 e 19 de novembro,  pela manhã, será realizada a Oficina de Cocriação com a
participação  da  Seplag  (SUGEP,  DEARH,  DIMAD,  DIRHU,  DIPROV,  DMEST,  Labinova  e
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Coordenação do Sistema RHE) Procergs e Secretaria de Educação. O encontro terá como foco
o  Processo  de  Contratação  Emergencial,  possibilitando  o  entendimento  do  cenário,  a
priorização  de  problemas,  a  ideação  e  o  debate  sobre  possíveis  soluções  de  melhoria.
Utilizando  a  metodologia  de  Design  Thiking,  técnicas  de  Gamificação  e  ferramentas
inovadoras, a oficina será facilitada por servidores da Procergs.

Ciclo de Benchmarking para Gestão Pública - SEFAZ
Em continuidade as ações relativas à gestão de pessoas, amanhã ocorrerá o encontro com a
Secretaria da Fazenda visando obter informações e trocar experiências de melhores práticas.

DICAS:

Inscrições abertas para palestras sobre gestão de pessoas e tecnologia
 “HR  Drops:  temas  em gestão  de  pessoas  e  tecnologia”  é  o  nome  do  ciclo  de  palestras
promovido  pelo  grupo  de  pesquisa  Núcleo  de  Aprendizagem Virtual  (NAVi/UFRGS).  Serão
ministradas seis palestras de curta duração no mês de novembro, na Escola de Administração
(Washington Luiz, 855), das 17h30 às 18h30. Confira a programação e os temas que serão
abordados:
12/11 - Relações entre RH e TI na atualidade: as HRTechs;
19/11 - Sendo candidato no mercado de trabalho no contexto das HRTechs;
21/11 - Ferramentas de comunicação e colaboração virtuais na atualidade;
26/11 - Employer branding e employer experience no contexto das HRTechs;
28/11 - People analytics na gestão de pessoas;
03/12 - Perfil da liderança em tempos de Inteligência Artificial e Indústria 4.0.
Link  para  maiores  informações:  http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/inscricoes-abertas-para-
palestras-sobre-gestao-e-pessoas-e-tecnologia

Novembro azul

Você sabia que o movimento “novembro azul” surgiu em 2003 e tem por escopo conscientizar a
sociedade a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e diagnóstico precoce
do câncer de próstata? O melhor cuidado é a prevenção!

EXTRA:

Gentileza gera gentileza
A coluna enfatizava o trabalho de Jamil Zaki, psicólogo graduado pela Stanford University, que
documenta o que ele chama de “conformidade positiva.” Em sua pesquisa, os participantes que
acreditavam serem as outras pessoas mais gentis, tornaram-se mais gentis. Tal fato mostra
que “a gentileza é contagiante e pode se espalhar pelas pessoas, assumindo novas formas ao
longo do  caminho”.  Artigo  na  íntegra:  https://hbrbr.uol.com.br/faca-da-gentileza-um-principio-
fundamental-da-sua-empresa/

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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