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Agora você pode ter acesso às informações e às oportunidades de capacitação no âmbito da 
SEJUS por meio do nosso novo Informativo de Capacitação e Desenvolvimento! Com 
frequência bimestral, a iniciativa é uma ação da Gerência de Capacitação, que pertence à 
Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas.

curso de ambientação realizado de 8 a 12 de julho

Curso de Ambientação

A Coordenação de Gestão de Pessoas pro-
moveu, nos dias 08 a 12 de julho, a primeira 
edição de 2019 do curso de ambientação 
para novos servidores. Foi a primeira vez 
neste formato, que contou com cursos de 
SEI, Educação Financeira e Comunicação 
Não-Violenta. A carga horária total foi de 40 
horas, planejadas de forma a integrar e pro-
porcionar aos novos servidores uma visão 
holística do órgão.

A seguir, você pode conferir trechos das ava-
liações dos alunos.

Teses e Dissertações

Com o objetivo de valorizar servidores mestres e doutores, foram desenvolvidas as propos-
tas do Banco de Competências para mestres e doutores e o Banco de Teses e Dissertações. O 
primeiro visa mapear as experiências profissionais e acadêmicas dos servidores. A expectati-
va é que, após um estudo das necessidades de capacitação do órgão, os servidores atuem 
como instrutores e disseminadores de boas práticas. Já o banco de Teses e Dissertações pre-
tende dar publicidade aos trabalhos, facilitando a sua aplicação no órgão e a sua referencia-
ção em outros trabalhos acadêmicos. Os trabalhos estarão disponíveis no site da SEJUS em 
breve. Se você possui mestrado e doutorado e ainda não se inscreveu no Banco de Compe-
tências, clique agora no link: https://forms.gle/Lko8dURMNGAwVQqK8

O que mais gostei da ambientação foi:

...a possibilidade de aprender com outros profissionais e todo o 
conhecimento adquirido. Tudo foi pertinente! A oportunidade de escutar 
o egresso do sistema foi muito boa!

...a capacitação em temas extremamente relevantes para o dia a dia. O cuidado e o carinho da 
equipe de organização e de instrutores para com os participantes.

...a vivência e a experiência dos servidores que levam a carreira como vocação. Muito obriga-
do por essa imersão no sistema e contato com pessoas inspiradoras.

...o conteúdo selecionado foi fundamental, com excelentes professores, bem como servido-
res(as) que se dispuseram a socializar as suas experiências. A sensação de ser bem-recebi-
do(a) ficou evidente com a acolhida de todos os envolvidos.
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Cartilha de Ambientação

Foi criada a 1ª Cartilha de Ambientação da SEJUS. O material conta com informações essen-
ciais ao servidor. Nela você pode encontrar, por exemplo, as áreas responsáveis por diversas 
funções, como férias e afastamentos, e os seus respectivos e-mails, telefones e endereços no 
SEI. O material visa facilitar o acesso dos servidores aos serviços ofertados pela Coordena-
ção de Gestão de Pessoas. Você pode baixa-lo na íntegra no Portal do Servidor ou requerê-lo 
por e-mail à GECAP.

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, esta-
mos disponíveis nos seguintes canais:

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

Qualidade de Vida no Trabalho

Foi formada a Comissão de Qualidade de Vida no Trabalho. Confira as novidades!

Por meio de indicações das 10 subsecretarias que compõe a SEJUS, foi publicada no DODF 
nº 136, por meio da Portaria nº 182, a nova composição da Comissão de Qualidade de Vida no 
Trabalho. A formação do grupo foi pensada de modo a garantir a representatividade de todas 
as carreiras e subsecretarias do órgão. Os servidores designados estarão incumbidos da 
concepção, implantação e promoção de Política e Programas de Qualidade de Vida no 
Trabalho no âmbito da SEJUS.

Divulgação de Cursos

Durante os dias 22 de julho a 4 de agosto 
estão abertas as inscrições para cinco cursos 
a distância da EGOV. As aulas terão início no 
dia 12 de agosto. As inscrições devem ser 
feitas pelo site http://egov.df.gov.br/inscricoes-
-ead-2/. 

Os cursos disponíveis são:

• Atendimento ao Público – 20h (NOVO)

• Iniciação à Educação a Distância – 10h

• Transparência, Ética e Controle Social – 36h

• Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa – 20h

• Formação de Formadores – 40h


