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Agentes administrativos participam de oficina de integração

Rúbio Cesar aborda confiança e criatividade.

Agentes participam da dinâmica

Curso de legislação de pessoal atualiza servidores
Servidores da Coordenação de Atendimento de Pessoal (CAP/CGGP) e da Coordenação
de Legislação de Pessoal (COLEP/CGGP) participaram de curso de atualização em legislação de
pessoal e previdência social. O treinamento abordou as emendas constitucionais nos 20/1998,
41/2003 e 47/2005 que tratam de modificações na Lei no 8.112/1990 relacionadas a aposentadorias e pensões dos servidores públicos. O curso foi ministrado, nas duas últimas semanas do
mês de setembro, pelo professor Paulo Diniz e contou com a participação de 50 servidores.

Comunicação Institucional
De 18 a 22 de outubro foi realizado o curso “Otimizacão da Qualidade na Comunicação Institucional”. A Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas da Coordenação-Geral de Gestão de
Pessoas organizou o treinamento solicitado pela Assessoria de Assuntos Internacionais (AISA).
CAS retoma programas
Conheça a Comissão de Ética do
MS mais Leve, mais Saúde e Tabagismo
Ministério da Saúde
A Coordenação de Atenção à Saúde do
Servidor (CAS) retomou, no mês de setembro,
as atividades do programa MS mais Leve, mais
Saúde. O grupo, formado por 20 trabalhadores, discutirá em 11 encontros temas voltados à reeducação alimentar com equipe
multidisciplinar que propõe hábitos saudáveis
para uma boa alimentação.
A CAS recomeçou, ainda, em parceria
com o Ministério do Planejamento, o programa Tabagismo com a participação de
20 trabalhadores. Os integrantes do programa fazem uso de medicamentos e frequentam terapia comportamental. Serão
realizados cinco encontros com acompanhamento posterior a fim de obter sucesso
na cessação do uso do tabaco.

A Comissão de Ética do Ministério da
Saúde, localizada no anexo, sala 448B,
orienta o servidor público sobre ética no trato das pessoas e da coisa pública, além de
subsidiar o órgão nas decisões referentes ao
descumprimento do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal e do Código de Conduta
da Alta Administração.
Instituída pela Portaria no 2.524/2006,
a comissão é composta por três membros e
respectivos suplentes, escolhidos entre servidores efetivos do Gabinete do Ministro,
da Secretaria-Executiva e da Secretaria de
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Entre outras funções, compete à comissão
instaurar processo ético nos casos de transgressões à norma ética, aplicando ao servidor
a pena de censura.

Informações e sugestões sobre o Mural: 3315-3336 ou giovana.simoni@saude.gov.br
Expediente

Publicação mensal da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGGP)
Subsecretaria de Assuntos Administrativos – Secretaria-Executiva – Ministério da Saúde
Revisão: Giovana Simoni
Responsáveis: André Dorneles e Giovana Simoni

Produzido pela Editora MS/
Coordenação-Geral de
Documentação e Informação
Tels.: 3233-9353 e 3233-1774
E-mail: editora.ms@saude.gov.br

SE/SAA/CGDI/Editora MS – Brasília/DF – outubro/2010 – 210x450 mm – OS 2010/0537 – IMPRESSÃO

Cerca de 120 agentes administrativos participaram de oficina de integração promovida
pela Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas (CODEP) da Coordenação-Geral de
Gestão de Pessoas (CGGP). O evento aconteceu de 20 a 22 de setembro, no Centro de Eventos e Treinamentos (CNTC), em Brasília.
Foram ministradas palestras sobre os temas confiança e criatividade pelo servidor Rúbio
Cesar da Cruz Lima. O professor Douglas Martins conversou sobre as relações de Trabalho
no Serviço Público, enfatizando a importância do trabalho do servidor para a constituição do
Estado Democrático de Direito.
As psicólogas Carla Morrone e Cintia Nascimento promoveram dinâmicas, estimulando o
debate, a respeito das relações pessoais no trabalho. Educadores físicos descontraíram os presentes
com a realização de ginástica laboral.

