acontece
CIDESP EM FLORIANÓPOLIS
Florianópolis vai sediar, nos dias 4, 5 e
6 de setembro, o I Congresso Internacional de Desempenho do Setor Público
(Cidesp). O objetivo do evento é disseminar e discutir as boas práticas de
gestão, a partir da perspectiva da comunidade científica e dos profissionais
que atuam na área pública. Além disso, visa a estimular o desenvolvimento
de pesquisas aplicadas que agreguem
valor à gestão pública, a servidores e
à sociedade em geral. O Cidesp tem o
apoio institucional da Escola Nacional
de Administração Pública (Enap). Para
saber mais, acesse: www.cidesp.com.br.

BPM DAY PERNAMBUCO
A 92ª edição do maior evento do mundo
em BPM (Business Process Management), o BPM Day, ocorrerá no dia 14
de setembro no Recife, no auditório da
Fiepe. Será um dia inteiro dedicado à
discussão de temas relacionados ao
Gerenciamento de Processos de Negócio com apresentação de casos práticos. Já são mais de 30 mil participantes
desde sua primeira edição em maio de
2011. Uma boa oportunidade para estar em contato com o que há de mais
avançado em BPM e fazer networking
com profissionais de vários segmentos
de negócio. As inscrições são gratuitas
e podem ser feitas pelo site até o dia do
evento. O BPM Day também acontecerá
em Londrina/PR (25/08) e em Salvador/
BA (5/09). Para saber mais, acesse:
www.abpmp-br.org.

EM MADRI
Madri vai sediar o VIII Congresso internacional em Gobierno, Administración
y Políticas Públicas. O evento será realizado no período de 25 a 28 de setembro e terá como tema Gobernando el
futuro: Iberoamérica en la encrucijada.
O público-alvo são pesquisadores, professores, estudantes, funcionários públicos e membros da sociedade civil na
América Latina. Quem quiser participar, as inscrições podem ser feitas até
o dia 22/09 pelo site da GIGAPP, o Grupo
de Investigación em Gobierno, Administración y Políticas Públicas que organiza
todos os anos o congresso. Para saber
mais, acesse: www.gigapp.org.

BOLSAS DE ESTUDO
Estão abertas as inscrições para o programa German Chancellor Fellowships

leituraemfoco
for prospective leaders, que concede
bolsas de estudo para o desenvolvimento de projetos na Alemanha pelo
período de um ano. Trata-se de uma
oportunidade única para jovens talentos, que, além de impulsionarem
suas carreiras, recebem incentivo financeiro para capacitação profissional
e pessoal na Alemanha. A iniciativa é
da Fundação Alexander von Humboldt e está aberta para vários setores,
como política, economia, mídia, administração e cultura. Para concorrer é
necessário cumprir alguns pré-requisitos, tais como ter formação superior
completa (bacharelado) e fluência em
inglês ou em alemão. As inscrições são
on-line e podem ser realizadas até o
dia 15 de setembro. Para saber mais,
acesse: www.humboldt-foundation.de/
web/4074.html.

SEMINÁRIO DE TIC
A 45ª edição do Seminário Nacional de
TIC para a Gestão Pública – Secop será
realizada no período de 13 a 15 de setembro, em Porto de Galinhas (PE), por
meio da Agência Estadual de Tecnologia
da Informação (ATI-PE). Este ano, o principal fórum do setor no Brasil terá como
tema central TI Pública – Conectando o
Governo com a Sociedade Digital. Trata-se de um evento de múltiplos olhares
sobre a tecnologia para governo e, por
isso, tem o papel fundamental de fazer a
ponte entre setor público, iniciativa privada e população. O evento é uma iniciativa da Abep-TIC - Associação Brasileira
de Entidades Estaduais de Tecnologia da
Informação e Comunicação. Para saber
mais, acesse: www.secop.org.br.

CURSO MODELAGEM
DE ESTRUTURAS
O Instituto Publix realizará nos dias 13
e 14 de setembro, em Brasília, o curso Modelagem de Estruturas Organizacionais na Administração Pública. O
evento tem como público-alvo gestores
públicos e profissionais que pretendem compreender e aplicar conceitos
e metodologias visando à melhoria do
desempenho da ação pública. O curso
será dividido em dois blocos. O primeiro
é voltado para o contextual e conceitual e o segundo será apresentado sob a
forma de oficina de trabalho. Para saber mais, acesse: www.institutopublix.
com.br/modelagem-de-estruturas.

DÁ PRA FAZER – GESTÃO DO
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO
NO SETOR PÚBLICO
O livro aborda e discute teorias, conceitos e práticas, propondo soluções para
apoiar os profissionais do setor público
nos processos de mudanças necessárias para a Administração Pública. É
constituído por um
conjunto de relatos
experimentais dos
membros da Rede
Paulista de Inovação em Governo
(iGovSP) sobre inovação na gestão
pública. Os relatos
norteiam os gestores públicos, desde a
fundamentação e motivos para inovar
em governo até a apresentação de métodos e alternativas para iniciar o processo de mudança no setor público. A obra
está disponível apenas em formato de
e-book e o download pode ser realizado
clicando aqui. Autores: Roberto Agune, Alvaro Gregório, Ana Neves, Isabel de
Meiroz Dias, José Antônio Carlos e Sergio
Bolliger | Ano: 2014 | Nº de páginas:
167 | Editora: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do
Estado de São Paulo.

PARA FORMAÇÃO DE
ANALISTAS DE PROCESSOS
Este livro foi criado para servir como um
guia na formação do analista de processos,
indispensável para a disciplina de gerenciamento de processos de negócio (BPM).
Apresenta os conhecimentos, as atividades, as técnicas e as habilidades necessárias para a formação
deste profissional.
Além do mais, tem
uma metodologia
prática para ser utilizada pelo leitor,
que pode ser configurada conforme
as necessidades da
organização na qual
trabalha. Autor: Gart Capote | Ano: 2015
– 2ª Edição | Nº de páginas: 239 | Editora: Câmara Brasileira do Livro - SP.
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