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A 5ª edição do Informativo de Capacitação e Desenvolvimento da Secretaria de Estado de 
Justiça e Cidadania - Sejus sintetiza as principais novidades dos primeiros meses do ano.  Nele 
você confere ainda o primeiro conteúdo do projeto pílulas do conhecimento e as opções de 
cursos com inscrições abertas. 

Workshop Finanças Pessoais

A partir de abril os servidores da Sejus terão 
mais uma boa opção dentro da oferta de 
eventos de capacitação: Workshop Finanças 
Pessoais. Com carga horária de 4 horas, 
a instrutora Marina da Guarda aborda 
conteúdos importantes para o alcance de 
uma vida financeira saudável. 

A instrutora convida à reflexão e fala sobre a proposta do workshop: “Você consegue 
imaginar um mundo em que todos os servidores públicos sejam conscientes sobre o quanto 
ganham, sabem economizar, não compram bens por impulso ou que são desnecessários para 
os seus objetivos? Saiba que esse cenário está longe de ser a realidade da maior parcela dos 
trabalhadores. A situação atual da grande maioria é de descontrole financeiro e crescente 
endividamento, mesmo para aqueles que têm uma renda confortável. Pensando nesse cenário, 
o Workshop Finanças Pessoais tem como ideia principal promover a educação financeira, a 
partir de dois pilares básicos: a organização dos gastos e a alocação desses recursos. ” 

Ficou interessado? As inscrições já podem ser feitas por meio do link: http://www.sejus.
df.gov.br/cursos-sejus/.

Cursos de Ambientação 

Conforme anunciado na última edição deste informativo, o ano começou com novos eventos 
de ambientação. Foram feitas turmas com conteúdo voltado para os conselheiros tutelares 
recém empossados e uma turma para os novos servidores efetivos. A formação, que tem por 
objetivo capacitar para suas atividades laborais e promover a integração, alcançou um total 
de 154 participantes certificados. 
 
A programação incluiu palestras, oficinas e visitas técnicas, dentre outras atividades. Foram 
ofertados cursos introdutórios de Consciência Financeira e Comunicação Não-Violenta, 
além de Ted Talks com servidores, egressos e parceiros. O material das ambientações já foi 
compartilhado no site Sejus dentro do espaço do servidor, aba de capacitação. O conteúdo 
está disponível para todos. Confira!



www.sejus.df.gov.br

Cursos presenciais
Por meio do link http://www.sejus.df.gov.br/cursos-sejus/ você pode acessar todas as opções 
de cursos ofertados pela Escola de Governo – Egov e pela Sejus. Abaixo, alguma das opões com 
inscrições abertas:

•  Gerenciamento de crise – 13 a 17 de abril – 8h às 12h – Egov 
•  Workshop Finanças Pessoais – 14 de abril – 8h às 12h – Sede da Sejus, Rodoferroviária 
•  Inteligência em Ambiente Operacional – 23 de abril – 8h às 18h – Egov 
•  Saúde Emocional no Trabalho – 27 a 30 de abril – 8h às 12h – Sede da Sejus, Rodoferroviária
•  Comunicação Empática baseada na Comunicação Não Violenta – 11 a 15 de maio - 8h às 12h – Egov 

Lembrando que, no mesmo endereço de site acima informado, além das opções de cursos presenciais, 
você encontra mais de 100 opções de cursos on line de alta qualidade. As temáticas são diversas: 
desenvolvimento gerencial, gestão de pessoas, ética e cidadania, governança e gestão de riscos, 
orçamento e finanças, inovação e gestão estratégica.

PÍPULA DO CONHECIMENTO

Recursos Humanos X Gestão de Pessoas. Você sabe a diferença?

Em dezembro de 2008 foi instituída a Política de Gestão de 
Pessoas no âmbito do Distrito Federal, por meio do Decreto nº 
29.814. Com a normatização, o termo Recursos Humanos foi 
substituído por Gestão de Pessoas. 

Para muitos pode parecer apenas uma diferença de 
nomenclatura, mas é de extrema importância saber que 
a Unidade que tinha sua rotina restrita as atividades 
administrativas e operacionais, agora ganha uma dimensão 
de gestão voltada para pessoas, abrangendo a capacitação, o 
reconhecimento, a motivação e o engajamento dos servidores.

É exatamente nestes aspectos que a COORGEP vem trabalhando. Nossa proposta tem sido pensar 
na essência do termo Gestão de Pessoas no desenvolvimento profissional e pessoal de todos os 
envolvidos. Buscamos auxiliar o servidor na identificação de suas potencialidades para que se torne 
um agente de transformação e melhoria da prestação do serviço público.

Por meio do banco de competências, os servidores estão convidados a compartilhar pequenos textos informativos, as pílulas do 
conhecimento, nas edições dos boletins informativos. Serão abordados temas diversos que estejam alinhados à aprendizagem 
no e para o trabalho. Tem interesse em contribuir com as próximas edições? Acesse http://www.sejus.df.gov.br/cursos-sejus/ e 

cadastre-se agora mesmo. Se quiser tirar dúvidas sobre o projeto, utilize as informações do Fale Conosco que estão logo abaixo.

Fale conosco

A Gerência de Capacitação e Desenvolvimento está inserida na 
estrutura da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas e está 
aberta a sugestões e novas ideias. Caso queira falar conosco, 
estamos disponíveis nos seguintes canais:

Telefone: (61) 2104-4244  •   E-mail: gecap@sejus.df.gov.br

Kelly Cristina da Veiga Bousquet
Coordenadora de Gestão de Pessoas


