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Desde novembro de
2021, o Conecta
registra o crescimento
da quantidade de
acessos no portal.

CONECTA CIDADÃO
RECORD: 

EXPLODE CRESCIMENTO DA TAXA DE ACESSOS

Em março, a quantidade de acessos aumentou 40% quando comparado
aos números do mês anterior.  Esta é a maior taxa registrada desde o
lançamento do portal!

Desejamos que esta continue sendo uma ferramenta que facilite a vida do
cidadão capixaba. Para isso, esperamos continuar contando com você na
constante gestão das informações e melhoria na oferta dos serviços.
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ROTINA ECP
1º Treinamento no e-Flow

No final de abril aconteceu o primeiro treinamento  para uso do
e-Flow. A capacitação ocorreu com servidores do IDAF. 

O e-Flow é o novo sistema lançado pela SEGER, em parceria
com o Prodest, A solução permite aprimorar a forma de
solicitação de serviços digitais, a partir da possibilidade de
criação de formulários dinâmicos e fluxos simples.

Assim, com o preenchimento dos formulários dinâmicos, o
pedido do cidadão será capturado automaticamente e o
encaminhamento registrado no e-Docs, sem a necessidade
que ele navegue pelo sistema. 

Hoje, quando um cidadão realiza a solicitação de um serviço
via e-Docs, é preciso que ele faça uma série de etapas muito
complexas e que podem induzir ao erro. Com o e-Flow, o
cidadão irá navegar em um portal mais intuitivo e, dessa
forma, terá maior facilidade para requisitar serviços. 

Se interessou pelo sistema? Então chama a gente!  



No dia 29 de abril aconteceu o primeiro workshop presencial da Rede
de ELPIs para atendimento do Plano de Metas 2022. O encontro contou

com a presença de mais de 20 pessoas de 8 Escritórios Locais
diferentes. 

Round 1 

Plano de Metas

Cumprimos o objetivo de elaborar um esboço da Cadeia de Valor dos
seguintes órgãos: IEMA, INCAPER, RTV/ES, FAPES, SECULT, SETADES, PCES e

Vice-Governadoria.
Os participantes ficaram com a missão de casa de validar a Cadeia de

Valor com os demais servidores do seu órgão e tornar público o
esquema.

Desejamos que até o final de 2022 todos os órgãos
possuam sua Cadeia de Valor publicada! E aí, topa o

desafio?
 

Vamos abrir uma nova turma para a oficina, serão
novamente ofertadas 30 vagas. Fiquem atentos as

nossas comunicações!



The new collection will only be

available at our flagship store

located at 123 Anywhere St., Any

City. Don't miss it!

No dia 4 de maio mas dos anos 2000, um vírus chamado
"?I love you?" atingiu computadores no mundo inteiro,
causando uma série de prejuízos econômicos na ordem
de 10 milhões de euros (melhor não calcular em reais, o
susto vêm).  

Segundo notícias, o vírus chegou a atingir o Pentágono,
nos EUA, e o Parlamento Britânico.  Dizem que o "?I love
you?" segue atacando computadores no mundo inteiro
até os dias de hoje. Desse tipo de amor é melhor passar
longe, não é mesmo?

 

Dia do trabalhador

 Que mês é esse?
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Vírus "? I love you?" (?Eu te amo?)

Maio
Você sabia que essa data remete a 1886, quando
trabalhadores de Chicago, nos Estados Unidos, fizeram uma
manifestação por melhores condições de trabalho? Eles
foram as ruas da cidade querendo reivindicar a redução da
carga horária de trabalho de 13h para 8h diárias, carga que
é mesma até hoje.

FICA A DICA por Luiza Soares
Uma das grandes preocupações com meio
ambiente é a geração de resíduos. Uma boa
Gestão de Resíduos Sólidos (GRS) envolve as
etapas de coleta até a disposição final
ambientalmente adequadas, e para isso o
primeiro passo é o mapeamento dos
processos. Para ajudar no diagnóstico de GRS
dos órgãos públicos do ES participe da nossa
pesquisa clicando aqui!
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https://www.linkedin.com/in/luiza-soares/
https://forms.gle/hv1YkuaA98SPqweq5


INICIATIVAS QUE MOTIVAM

HUB ES+ é um projeto que se propõe a desenvolver pesquisas para o

benefício fundamentalmente da inovação, das indústrias, das startups, de

projetos de coletivos culturais e de outros projetos a exemplo dos

Escritórios Locais de Processos e Inovação - os ELPIs. O objetivo da

iniciativa é replicar as boas experiências dos espaços de coworking, por

meio do estimulo e valorização das organizações, equipes e coletivos que já

trabalham com o apoio ao seu público-alvo.

SECULT: HUB ES+

Por Rute Santos (SECULT)

O HUB ES+ é fruto do trabalho de uma

equipe intersecretarial formada por

membros da SECULT e da

SECTIDES/FAPES. O projeto objetiva criar

escritórios públicos com infraestrutura

para o desenvolvimento de negócios e

projetos criativos. Além disso, tem como

missão apoiar empreendedores no

desenvolvimento e crescimento de seus

negócios por meio de atividades de

formação, conteúdo, mentoria e conexões;

bem como fomentar  e estimular a criação,

o empreendedorismo e o desenvolvimento

da inovação nas comunidades locais.



Entregaremos para a sociedade um espaço de

convívio, integração e troca. Ele contará com

uma equipe de gestão capacitada a dar suporte

aos usuários na identificação das demandas e

necessidades dos seus clientes. Além disso, ela

também auxiliará no desenvolvimento dos

projetos que necessitarem do seu apoio, bem

como ajudará a conectar tais iniciativas com

outros atores de interesse. 

O Espaço do HUB ES+ será democrático e gratuito para toda a população.

Nascido com a concepção de ser um local de referência no desenvolvimento da

economia criativa no estado do ES, conectado, inclusivo e aberto, o espaço se

propõe a promover a cultura da inovação nos níveis individual e coletivo,

fortalecendo os negócios já existentes e estimulando a criação de projetos

criativos em diferentes linguagens.

Se interessou? Então dá uma olhada no

vídeo que divulga como será este espaço

incrível, disponível aqui. 

O evento de lançamento do projeto aconteceu

no dia 19/04. Para mais informações, clique

aqui.

Para trocar uma ideia com a equipe da SECULT

responsável pelo projeto, basta enviar um e-

mail para gecria@secult.es.gov.br.

https://drive.google.com/file/d/1mzW9xSAUQu3ror3fqA41i8HkzNHJmfeX/view
https://secult.es.gov.br/Not%C3%ADcia/governo-do-estado-lanca-acoes-de-fomento-a-inovacao-economia-criativa-e-o-hub-es


Minut    da Capacitação

Inscreva-se no curso de Design
Sprint de Projetos de
Transformação Digital. O Design
Sprint é uma metodologia,
desenvolvida dentro do Google,
para prototipagem de soluções
digitais. A metodologia é dividida
em cinco fases distintas,
preferencialmente empregadas ao
longo de cinco dias.

Escola de
Governo

Você sabe da importância de uma
liderança na construção de
equipes engajadas e que
entregam? Ainda não? Então se
inscreva no curso "Liderança como
Essência da Gestão" até o dia
30/05. Para mais informações,
clique aqui.  

ENAP

Até o dia 09/05 estão abertas as
inscrições para o curso online de
Liderança e Gestão Estratégica.
Para mais informações, clique aqui.
Não perca a oportunidade de
ampliar as suas capacidades de
gestão e motivação de equipe. 

ESESP Coursera
Inscreva-se para o curso de
Design Thinking para Inovação
oferecido pela Universidade da
Virgínia. Nele você aprenderá
conceitos introdutórios sobre o
tema e como aplicá-lo na
construção de soluções inovadoras  
que colocam as pessoas no centro
do problema. Para mais
informações, clique aqui,  

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