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A data foi sugerida na Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento de 1992. O objetivo é promover
conscientização sobre a importância do uso
sustentável desse recurso e a urgente
necessidade de conservação dos ambientes
aquáticos, evitando poluição e contaminação.

Dia da Mulher

 Que mês é esse?

Dia Mundial da Água

março
O Dia Internacional das Mulheres é celebrado,
anualmente, no dia 8 de março. A ideia de uma
comemoração anual surgiu depois que o Partido
Socialista da América organizou o Dia das
Mulheres, em 20 de fevereiro de 1909, em Nova
York — uma jornada de manifestação pela
igualdade de direitos civis e em favor do voto
feminino.

FICA A DICA por Gabriel Cintra

O livro "Indicadores de Desempenho", de
Francischini, discute formas de pensar e
elaborar métricas para avaliar o
desempenho de negócios. Apesar do livro ser
destinado a gestão da iniciativa privada, a
reflexão feita sobre a importância e como criar
esses indicadores também são replicáveis ao
meio público.
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https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/sustentabilidade.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/poluicao-das-aguas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/Agua-contaminada.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_da_Am%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1909
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_York
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igualdade_de_g%C3%A9nero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_civis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Voto_feminino
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O ECP propôs uma trilha formativa para os ELPIs,
pensando em capacitar a rede com conteúdos que ajudem
a qualificar nosso trabalho. Todos os cursos ofertados
acontecem de forma online através da plataforma
Coursera.

A trilha é composta pelos seguintes cursos:
1. Uma Perspectiva Prática de Transformação Digital
(37h)
2. O que é Ciência de Dados? (8h)
3. UX/UI: Fundamentos para o design de interface (19h)
4. Excel Skills for Business: Essentials (26h)
5. Design Thinking para Inovação (6h)
6. Empreendedorismo e Inovação (32h)

Cada interessado receberá uma licença com duração de 3
meses e, ao longo deste período, a licença poderá ser
passada para outro caso os prazos não sejam cumpridos.

TRILHA DE
DESENVOLVIMENTO

para ELPIs



Seguimos com vagas abertas de
titulares e suplentes para a trilha de

qualificação do ECP!

TRILHA DE
DESENVOLVIMENTO

Para saber mais detalhes e se
inscrever, envie um email para

ecp@seger.es.gov.br.
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para ELPIs

Aqueles que já se inscreveram vão receber
os dados de acesso e maiores informações
pela Sectides e pela plataforma Coursera.

mailto:ecp@seger.es.gov.br


A partir de hoje está aberto o formulário para o
5º Levantamento da Rede de ELPIs!  É a partir
das respostas de vocês que fazemos um
diagnóstico da rede e conseguimos direcionar
nossas ações para o que os ELPIs precisam. Não
deixe de participar! Você pode conferir o
formulário aqui.

ROTINA ECP

5º LEVANTAMENTO
DA REDE DE ELPIs
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https://forms.gle/rv1AqLkQRWj7r6tD8


MOMENTO HOLOFOTE

ELPIs SEAG e DETRAN:
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O ELPI SEAG recebeu para um bate papo o Wesley Simões,
coordenador do ELPI Detran. A pauta foi planejamento
estratégico e foram compartilhadas informações sobre
metodologias de gerenciamento e acompanhamento de
projetos. 

bate papo sobre metodologias de
gerenciamento de projetos

O ELPI reforça ser muito importante essa troca de
conhecimento de maneira intersetorial, para "validarmos"
com outros especialistas da área algumas ideias que
pensamos, e também recebermos sugestões e críticas sobre
as novas técnicas que serão adotadas. 



MOMENTO HOLOFOTE
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Esses momentos de interação fortalecem a rede e qualificam
o trabalho dos escritórios. Esperamos que a atuação do ELPI
SEAG inspire outros a fazer o mesmo! O espírito colaborativo
e a sede por práticas inovadoras - para inovar basta pensar
fora da caixa! - devem ser a base do trabalho que fazemos.

Nas palavras do Coordenador Jonas Lisboa: "É muito bacana
sentir que o piloto que estamos fazendo na SEAG em utilizar
ferramentas simples de metodologias tradicionais de gestão
de projetos de forma híbrida a conceitos oriundos do Scrum,
do Kanban e com um "pezinho" também lá no OKR vem
gerando curiosidade e interesse de colegas de outros órgãos
públicos do Estado."



minutminutminut               dadada

Comunicação
não-violenta

O curso reúne as melhores
práticas na área de gerenciamento
de projetos, com base em
experiências de empresas de
diferentes segmentos, públicas ou
privadas. Para entender um pouo
mais sobre essas ferramentas tão
importantes para o profissional da
atualidade, se inscreva!

Introdução à
Gestão de Projetos

Transformação
Digital

Esse método propõe a resolução
de problemas por meio do design,
da prototipagem de ideias e do
teste com usuários. Tudo isso com
o emprego de um método ágil de
apenas cinco dias! Se inscreva
agora neste curso para utilizar
essa abordagem inovadora.

capacitaçãocapacitaçãocapacitação   

Design Sprint
em Projetos de
Transformação

Digital

Escritório Central de Processos
Coordenador: Pablo Sandin Amaral 
Telefone: (27) 3636-5323 / 5335 / 5271
E-mail: ecp@seger.es.gov.br

Redação e Revisão:
Laura Medeiros

Apoio:
 Davi Salgueiro e Leonardo Daher

Informativo mensal da Rede ELPI. Produção:

Para se aprofundar no campo da
comunicação não-violenta e
aprender a se comunicar com
assertividade e empatia, para
romper com círculos viciosos na
comunicação, aprimorando os
relacionamentos interpessoais. Se
este curso te interessou, acesse
agora e se inscreva:  clique aqui.

A realização do curso é gratuita,
porém a certificação é paga,
através da plataforma Coursera. É
uma ótima oportunidade de 
 conhecer como uma das maiores
consultorias do planeta, a BCG, 
 construiu sua metodologia para
digitalização de serviços. Para mais
informações, clique aqui. 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/104/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/104/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/528/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1181/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1181/
https://www.coursera.org/learn/bcg-uva-darden-digital-transformation-pt
https://www.coursera.org/learn/bcg-uva-darden-digital-transformation-pt

