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REFLEXÃO:

“Se ouvirmos de forma usual, fechada, julgando o que achamos certo e achamos errado, então não seremos capazes
de escutar o que é possível, ou seja, o que pode ser, mais ainda não é. E não seremos capazes de criar nada novo”.
Kahane, Adam. Como resolver problemas complexos – uma forma aberta de falar, escutar e criar novas realidades, p.
121.

ORIENTAÇÃO:

Regimento interno do DEARH
Conforme conversado na reuniões das Divisões do DEARH, a minuta de estrutura e de competências do DEARH está
disponível  em P:\DEARH\02 –  Diversos\Minutas.  Toda  sugestão,  ponderação ou questionamento  são  muito  bem-
vindos.

LEMBRETE:

Cartinhas ao Papai Noel
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NOTÍCIAS:

4º Fórum de RH do RS
No dia 12/11, ocorreu  o  4º  Fórum de RH do Estado.  O evento  foi  aberto pela Secretária  Leany  que ressaltou  a
importância da qualificação dos servidores por meio de uma rede de capacitação no serviço público. Na sequência, a
escola de governo foi apresentada pela Coordenadora Anelize. Em continuidade, o Chefe da Divan Leonardo abordou
sobre os critérios de averbação de tempo de serviço externo ao Estado e a Superintendente de Recursos Humanos do
DAER Rosane Cavalheiro apresentou o plano de gestão de pessoas da autarquia. Por fim, a Chefe da DPROV Jaluza
apresentou a instrução de processos de CCs e FGs. O material apresentado, bem como a pauta estão disponíveis em:
P:\DEARH\07 - Fórum RH\4º Fórum_nov 2019, assim como a notícia na íntegra em: https://planejamento.rs.gov.br/pos-
restruturacao-escola-de-governo-e-apresentada-aos-integrantes-do-forum-de-rhs

Save the date - Confraternização de final de ano do DEARH

Quando? 13/11
Onde? Salão de Festas da nossa colega Jéssica
Horário? 19 horas

Oficina de Cocriação com SEPLAG, PROCERGS e Secretaria de Educação
Nos dias 18 e 19 de novembro ocorreu a Oficina de Cocriação com a participação da Seplag (SUGEP, DEARH, DIMAD,
DIRHU, DIPROV, DMEST, Labinova e Coordenação do Sistema RHE) Procergs e Secretaria de Educação. O encontro
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teve 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. Assim que recebermos o material consolidado
referente ao encontro, será disponibilizado a todos.

Reunião DEARH e término da primeira leva de reuniões com Divisões
Na última sexta, ocorreu a reunião geral do DEARH. Os temas tratados foram: orientações, dúvidas e questionamentos
alusivos ao ponto eletrônico, apresentação do projeto RS Pessoas, feedback proveniente da caixa de sugestões do
Departamento, comunicação das últimas e futuras movimentações de pessoal no DEARH, além de assuntos gerais
oriundos das reuniões realizadas com cada Divisão. Por fim, ocorreu a confraternização dos aniversariantes do mês.

DICA:

Alteração da assinatura PROA
Conforme apresentado na última reunião, o passo a passo para alteração da assinatura no PROA visando constar o
nome completo, matrícula, cargo ou função, além do nome da respectiva divisão e secretaria (SEPLAG) está disponível
em: P:\DEARH\10 – Manuais.

EXTRA:

Ciclo bloqueios mentais que podem impedir sua produtividade
Você sabia  que eventualmente  possuímos  bloqueios  mentais que  nos  impedem de focar  e  terminar  um  trabalho
importante.  Conhecer  e  aprimorar-se  é  um  grande  passo  para  os  eliminar.  Leia  na  íntegra  o  artigo
https://hbrbr.uol.com.br/aplicativo-produtividade/

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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