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PROJETO SABER PARA CONQUISTAR UM LUGAR
Estarão abertas, até o dia 3 de maio de 2010, as inscrições para cursos de atualização e capacitação profissional por meio do Programa “Saber para Conquistar
um Lugar”. Os cursos serão realizados na modalidade a distância (EAD) e destinados aos servidores do Ministério da Saúde, inclusive aos servidores cedidos.
Estão sendo oferecidos cursos com duração de 45 horas/aulas e 60 horas/aulas.
Veja os cursos:
Cursos de 45 horas:

Curso de 60 horas:
• Redação Oficial e Revisão Gramatical.
Informações: www.mscursoscad.ufsc.br ou pelo telefone:
(61) 3315-3983 – Fernanda.

POLÍTICA INSTITUCIONAL ANTIASSÉDIO
Representantes da Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério
da Saúde (MSNP/MS) aprovaram, na 24a Reunião Ordinária, o Protocolo
Institucional Antiassédio o qual dispõe sobre orientação e normalização
de condutas e procedimentos relativos às relações de trabalho.
Os representantes, ainda, deliberaram pela constituição de um grupo de
trabalho para definir diretrizes para a implementação da Política Antiassédio nas unidades da Ministério da Saúde.

PARCERIA CGRH OUVIDORIA DO SUS
A Coordenação-Geral de Recursos Humanos, em continuidade à política
de fortalecimento dos espaços democráticos de relações de trabalho,
acaba de firmar parceria com a Ouvidoria do SUS no intuito de aperfeiçoar os canais de comunicação com os servidores.
Entre as ações estão previstas a:
• Organização de ações voltadas ao combate da discriminação e
preconceito no serviço público.
• Elaboração de manual de orientação – demandas de RH.
• Capacitação técnica.

Informações e sugestões sobre o Mural: 3315-3964 ou danielle.magalhaes@saude.gov.br
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• Ética e Responsabilidade Social no Serviço Público.
• Pregão Eletrônico e Presencial.
• Motivação, Liderança e Formação de Equipes.

