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FICA A DICA: 
ALINE ALMEIRA E HENRIQUE MARTINS (ADERES)

A ADERES recém-inaugurou sua sala multimídia. Ela pode ser utilizada  para gravação de vídeos,

produção de lives ou qualquer outro conteúdo audiovisual. O espaço está todo equipado, e o melhor, é

aberto para todos os órgãos do estado. Se sua instituição estava pensando em construir materiais

visuais, como videoaulas e oficinas online, agora já existe o local perfeito para fazê-lo. Caso tenha

interesse em conhecer a sala, fala como pessoal da ADERES.

Contato: Henrique Martins - henrique.martins@aderes.es.gov.br 

Inspirados no E-GIRO construído pelo ELPI SETADES e destaque no nosso último momento holofote,

nós do ECP resolvemos mudar nossa carinha e colocar o Clipping de Notícias em um novo formato. O

que achou? Aceitamos feedbacks e sugestões através do nosso e-mail: ecp@seger.es.gov.br

As Oficinas de Linguagem Simples voltaram! Agora elas acontecerão via ESESP e estarão abertas

para todos os servidores do Estado. Mais informações na pág 4.

CLIPPING DE CARINHA NOVA 

https://escritoriodeprocessos.es.gov.br/noticia/elpi-setades-e-giro
https://escritoriodeprocessos.es.gov.br/noticia/elpi-setades-e-giro
https://escritoriodeprocessos.es.gov.br/noticia/elpi-setades-e-giro
https://escritoriodeprocessos.es.gov.br/noticia/elpi-setades-e-giro


MOMENTO HOLOFOTE - ELPI IDAF 

Em março de 2021, foi realizado um breve questionário

com os servidores do Idaf para levantamento de

informações sobre o uso do e-Docs (documento e-Docs nº

2021-G9NDKX). Com esse questionário, foi produzido o

seguinte relatório, que compila as dúvidas, sugestões e o

perfil dos usuários do sistema.    

Como é sabido, o Idaf é uma instituição pública que

possui suas unidades organizadas de maneira

descentralizada (pelo menos uma unidade em cada

município do estado). Logo, o balizamento das

informações, bem como a otimização na utilização do

sistema de processos do governo é algo fundamental para

um melhor atendimento à população.

Arte produzida para os encontros 

Durante os encontros, mobilizamos uma equipe de 4

pessoas e utilizamos esta apresentação como guia. 

Equipe das palestras (da esquerda para a direita): Julierme

Leirosa, Luciana Cassa, Cariza Morandi e Guilhermo Recla. 

Ao final de quatro palestras, aproximadamente 50

servidores participaram. Para nós, a experiência foi

boa. Ademais, também verificamos a necessidade de

realizar outros encontros futuramente, talvez com

frequência semestral. 

Gostou da iniciativa do ELPI IDAF? 

Para maiores informações entre em contato

por meio do e-mail: elpi@idaf.es.gov.br

Conheça também as outras ações

desenvolvidas pelos ELPIs do estado clicando

aqui.

 EM
:

Com isso em mente e embasado no relatório

produzido, o ELPI Idaf, com apoio da assessoria

jurídica e pontos focais, resolveu realizar encontros

com as unidades descentralizadas do órgão, visando

auxiliar o seu entendimento sobre o uso da

plataforma e-Docs. Foram montadas artes

convidando os servidores e expondo quais temas

seriam abordados ao longo do evento. 

Guilhermo Recla - Coordenador ELPI IDAF

https://drive.google.com/file/d/16pO6H6FLOFolpMVeTax3WvqLMWBBCxP8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j2rPW8gn6SeESzTAC0bsFMolEGvYxEIf/view?usp=sharing
https://escritoriodeprocessos.es.gov.br/boaspraticasdoselpis


       
 CAPACITAÇÃO

A ENAP abriu inscrições para o curso

Transformação Digital no Serviço Público.

O curso gratuito, com duração de 20 horas,

foi desenvolvido pela instituição em

parceria com SGD/ME e faz parte do

Programa Transformação Digital

Capacita.gov.br. O curso atenderá ao

Programa de Desenvolvimento de

Capacidades para Transformação Digital.

Se interessou? Inscreva-se no link.

ENAP

Semana de Inovação ENAP 2021

daMINUTO

Na edição passada pedimos a vocês que

nos enviassem iniciativas inovadoras

realizadas pelo seu ELPI. Recebemos

respostas dos ELPIs do IDAF, FAPES, DER

e SEDU. A partir das ações elencadas,

montamos uma proposta em conjunto e

submetemos nossa inscrição para análise

dos organizadores da Semana de Inovação

da ENAP 2021. Agora é torcer! Quem sabe

daremos destaque para os nossos

escritórios locais em um evento nacional?

ESESP
As Oficinas de Introdução à Linguagem

Simples foram retomadas e agora todos os

servidores do Estado podem se inscrever! Ao

todo serão 8 oficinas, com a primeira

acontecendo no dia 31/08.  Para mais

informações, acesse o link.  Corre para

garantir sua vaga! 

Até o dia 03/09, estará aberta as inscrições

para o curso de Power BI. Ele será ministrado

presencialmente, nos laboratórios de

informática da instituição. São apenas 18

vagas! Então corre para se inscrever!

Entre os dias 30/08 e 09/09, estarão abertas as

inscrições para as capacitações no sistema e-

Docs.  Se você está com dúvidas de como usar

o sistema, este é o curso perfeito você.  Ao

todo serão 14 turmas, com 12 alunos cada.

Para mais informações, acesse o link. 

Inovação: curso de Design Thinking

totalmente direcionado aos ELPIs. Ao todo

serão ofertadas 4 turmas, com 30 vagas cada.

Os encontros serão online, via plataforma

Zoom, e ministrados por Rodrigo Zambon. As

inscrições estarão abertas até o dia 03/09

através do formulário. Não vai perder, hein? 

Para se inscrever nos três primeiros cursos

disponibilizados pela instituição, é necessário

preencher o seguinte formulário e enviar, via e-

Docs, para o GRH da sua secretária ou órgão. 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/419
https://esesp.es.gov.br/Not%C3%ADcia/inscricoes-abertas-para-oficina-de-introducao-a-linguagem-simples
https://esesp.es.gov.br/Not%C3%ADcia/esesp-abre-inscricoes-para-14-novas-turmas-de-capacitacao-no-sistema-e-docs
https://forms.gle/DjZhgQhUiHyTKUNs6
https://sistemas.es.gov.br/esesp/cursos/PreencherFormularioCursos.aspx


Reuniões institucionais 

Dando continuidade ao nosso trabalho,  O

ECP elaborou um material institucional

elencando as atribuições do ELPI e suas

frentes de trabalho.

No mês passado, o ELPI PMES passou por

uma reestruturação na sua composição.

Para apoiar os novos membros, realizamos

um encontro embasado neste novo

material. 

Você tem dúvidas sobre quais são as

atribuições do seu ELPI ou como começar a

se organizar? 

Agende uma visita conosco.

AGENDA ECP

Escritório Central de Processos:
Coordenador: Pablo Sandin Amaral 
Telefone: (27) 3636-5223 / 5335 / 5271
E-mail: ecp@seger.es.gov.br

INICIATIVAS QUE MOTIVAM: 

ELPPI SEAG

 
1000H DE TRABALHO

O ELPPI SEAG, entre janeiro e junho,

desenvolveu mais de 15 ações como por

exemplo a atualização da Cadeia de Valor

do órgão.  Nós do ECP gostaríamos de

parabenizá-los e dizer que estamos muito

felizes com os resultados conquistados!

Esperamos ver o ELPPI se desenvolvendo

cada vez mais!

Para mostrar essas iniciativas, o ELPPI

SEAG produziu uma linha do tempo, vem

conferir!  

https://drive.google.com/file/d/1EU_OXsT9C5qBWdB2KKTVEHglqlgppwJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EU_OXsT9C5qBWdB2KKTVEHglqlgppwJc/view?usp=sharing

