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Prezado Leitor,  
 
Mantendo a nossa intenção de deixar você bem informado a respeito do 
Programa Líderes Cariocas e das demais ações da Fundação João Goulart, 
apresentamos a primeira edição de 2016 do nosso Boletim. 
 
Neste novo formato, você irá encontrar: 
 
- um resumo de tudo o que já aconteceu, as ações que estão em andamento 

e tudo o que virá no Programa de Líderes Cariocas e no Programa de 
Desenvolvimento de Gestores da PCRJ; 
 

- informações sobre os Grupos de Trabalhos Transversais,  números e vagas 
disponíveis; 
 

- ações de reconhecimento destinadas à promoção dos Líderes Cariocas e 
congratulações àqueles que se destacam no dia a dia da PCRJ e nas ações 
do Programa; 
 

- oportunidades de desenvolvimento com inscrições abertas e cursos 
gratuitos disponíveis na WEB; 
 

- clipping de notícias da Mídia, com matérias que envolvem temas de Gestão, 
Liderança, Administração Pública, dentre outros. 

 
Não deixe de ler a sessão “Mural de Recados”.  Nela você encontrará 
informações importantes que irão auxiliá-lo no cotidiano do Programa Líderes 
Cariocas. 
 
Aproveite bastante e nos envie sua opinião. Ela é muito importante para a 
melhoria contínua deste informativo. 
 
Boa leitura e até a próxima edição. 
 

 

Atenciosamente, 
Equipe do Instituto Fundação João Goulart 
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PORTARIA DE EXCLUSÃO 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE 2015 

      No último dia 18 de março de 2016, foi 
publicada no Diário Oficial do Município a 
RESOLUÇÃO CONJUNTA CVL/FJG Nº 23 DE 17 DE 
MARÇO DE 2016, que versa sobre o desligamento 
de servidores do Grupo de Líderes Cariocas, 
conforme o disciplinado no Parágrafo Único do 
art. 4º e no § 2º do art. 5º da Resolução Conjunta 
CVL/FJG Nº 22 de 29 de dezembro de 2015. 
 

      Cabe lembrar que esses servidores devem ser 
avaliados por seu desempenho no ano de 2015, 
estando apenas, desobrigados de apresentar 
Metas Individuais referentes ao ano de 2016. 

METAS INDIVIDUAIS 2016 

      Considerando que estamos em um ano eleitoral, torna-se imperioso agilizar os 
procedimentos relativos a definição das metas individuais. Por este motivo, a FJG já 
disponibilizou aos Líderes Cariocas e aos Pontos Focais, para envio aos Ocupantes de Cargos 
Estratégicos, o fluxo para elaboração, validação e publicação das Metas Individuais de 2016.  
 

      Junto ao fluxo, foi enviada a RESOLUÇÃO CVL Nº30 DE 22/05/2015,  que versa sobre  as 
premissas indispensáveis para a elaboração de metas dos Desdobramentos de metas dos 
Acordos de Resultados e Contratos de Gestão, dos Ocupantes de Cargos Estratégicos e dos 
Líderes Cariocas. 
 

      Cabe ressaltar que estamos aguardando a publicação dos Acordos de 
Resultado/Contratos de Gestão de 2016 para envio do cronograma. 

BANCAS – 2º CICLO 

     Conforme disposto na 
RESOLUÇÃO CONJUNTA CVL/FJG 
Nº 22 DE 29 DE DEZEMBRO DE 
2015, informamos que já estão 
em andamento, as Bancas de 
avaliação dos  Líderes que 
desejam participar de um 
segundo ciclo de 2 anos do 
Programa Líderes Cariocas.  

     Dando continuidade às etapas do Programa 
de Gestão de Gente da PCRJ, comunicamos 
também que já estão sendo realizadas as 
Reuniões de Gente referentes ao 3º Ciclo de 
Avaliação de Desempenho dos LC´s e OCE´s, 
ano base 2015. 
 
     Cabe  destacar que a FJG realizou, nos dias 02 e 
04/02/2016, uma reunião com os LC´S, OCE´S, 
Chefias imediatas e Pontos Focais para explicar o 
fluxo do Ciclo de Avaliação de Desempenho/2015.  
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GTT´s OBJETO CLIENTE 
STATUS 

GTT 

PLANO DE 
CAPITALIZAÇÃO DO 

FUNPREVI 

DENTRE OS ITENS PREVISTOS NO PLANO, A ADMINISTRAÇÃO TRANSFERIU AO 
FUNDO UM CONJUNTO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NO BAIRRO DA CIDADE NOVA. 

ALGUNS DESSES IMÓVEIS POSSUÍAM PENDÊNCIAS DE NATUREZA FUNDIÁRIA, CUJA 
GRANDE MAIORIA FORAM SANADAS AO LONGO DO TEMPO. NO ENTANTO, TEMOS 

AINDA ALGUNS PROBLEMAS A SEREM RESOLVIDOS ENVOLVENDO 4 IMÓVEIS. 
PORTANTO, PROPÕE-SE A CRIAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO COM O 

OBJETIVO DE RESOLVER TAIS PENDÊNCIAS.O TRABALHO ENVOLVERIA, EM LINHAS 
GERAIS: 

- IDENTIFICAÇÃO DOS LOTES ORIGINAIS COMPONENTES DO IMÓVEL ATUAL; 
- IDENTIFICAÇÃO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO SEJAM 

ELES ADMINISTRATIVOS OU JUDICIAIS; 
- INTERFACE JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA SOLUCIONAR 

EXIGÊNCIAS QUE PORVENTURA EXISTAM. 

Previ-rio, 
PGM, 

Patrimônio 
Imobiliário 
(SECPAR) 
OU SMU. 

3 VAGAS 

PLATAFORMA 
DIGITAL 

SINE 

ESTRUTURAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DIGITAL ONDE POSSAM SER 
CADASTRADOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E TOMADORES DE SERVIÇOS (PESSOA 

FÍSICA/AUTÔNOMOS). NESSA PLATAFORMA PODERIA SER IDENTIFICADA A 
LOCALIZAÇÃO DO TOMADOR DE SERVIÇO E DISPONIBILIZAR OS PRESTADORES DE 

SERVIÇO MAIS PRÓXIMOS DA REGIÃO ONDE SERVIÇO É SOLICITADO. É UMA 
PROPOSTA PIONEIRA NO SERVIÇO PÚBLICO BRASILEIRO. NÃO SERÁ PARA A 

CRIAÇÃO DO SISTEMA EM SI, MAS PELO MENOS, A PARTE DE INTELIGÊNCIA DO 
SISTEMA. 

HOJE, O SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO (SINE), POSSUI UMA PLATAFORMA 
DIGITAL QUE ATENDE APENAS À PESSOA JURÍDICA. 

SMTE 4 VAGAS 

      Os Grupos Transversais de Trabalho (GTTs) são uma excelente oportunidade de gerar valor 
para a Prefeitura e aumentar a integração entre os Líderes Cariocas. Se tiver entusiasmo por um 
projeto/visão, forme um grupo com pessoas de no mínimo três órgãos e envie para a FJG. 
 
      Como sugestão,  recomendamos analisar o Planejamento Estratégico da PCRJ 2017/2020. Para 
tornar esse planejamento ainda mais relevante e efetivo, a Prefeitura adicionou uma série de 
inovações. Entre elas, podemos destacar a transversalidade das iniciativas, que foram construídas 
com o trabalho conjunto de diversas secretarias, para que a Prefeitura possa atender ao cidadão 
de maneira completa, se preocupando não em como os órgãos públicos estão organizados, mas 
sim em como as pessoas receberão os serviços. 
 

       
 
 
 
 
 
 
         
 
        
      Caso queira saber um pouco mais sobre os GTTs finalizados, em andamento ou a iniciar, entre 
em contato com a Fundação João Goulart, através do e-mail liderescariocas@rio.rj.gov.br. 

       Já temos 23 GTT´s finalizados e, 22 em andamento, que contam com a participação de 83 
Líderes Cariocas.   
 

       Seguem, abaixo, os GTT´S com vagas disponíveis: 

G
T

T
´S

 
GRUPOS TRANSVERSAIS DE TRABALHO 

Venha você também fazer parte deste time!  
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         Aproveitamos a oportunidade para congratular também os Líderes Cariocas que foram  
selecionados nos processos seletivos realizados pelos Órgãos/Entidades da PCRJ e pelas 
Instituições de Ensino parceiras da FJG, nesse primeiro trimestre.  
 

• Oportunidade SUBVISA –  Vaga Diretor 
 Luciano Teixeira Rocha – SMS 

 

• Programa de Treinamento em Transporte Urbano – Seul/Korea 
 Francisco José Galvão da Silva - IPLANRIO 
 

• 2º Postgrado Iberoamericano en Gobiernos y Políticas Públicas Locales - UCCI 
 Vinicius de Oliveira - SMAC 

 

• Programa de Governabilidade, Gerência Política e Gestão Pública - FGV 
 Jaime Paulino de Souza Neto – SMDS 
 Maíra Oliveira da Silva – RIOSAÚDE 
 Rodrigo Arnaut Schwartz – RIOSAÚDE 
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         Continuando com as ações de reconhecimento, vamos parabenizar mais alguns Líderes 
Cariocas promovidos: 
 

• Fabricio Prado Roza – SMF; 
• Leonardo Saba Santos – PREVIRIO; 

     É com grande satisfação que fomos informados pela Líder Carioca Magda 
Lisboa, lotada na SEOP, que o Projeto DESBUROCRATIZAÇÃO RIO MAIS FÁCIL: 
EVENTOS E NEGÓCIOS, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro foi o vencedor na 
categoria Desburocratização e Formalização do Premio SEBRAE PREFEITO 
EMPREENDEDOR. 

PROMOÇÕES DE LÍDERES CARIOCAS 

• Maíra Oliveira da Silva – RIOSAÚDE; 
• Vania Carmo Do Nascimento – FCA. 

DESTAQUE – PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR 

   O Projeto apresentou as iniciativas realizadas 
no licenciamento de eventos e 
estabelecimentos, implantadas com objetivo de 
facilitar a vida do cidadão, sobretudo do micro e 
pequeno empresário e ao mesmo tempo agilizar 
e qualificar o trabalho dos servidores 
municipais.  
 

    Uma equipe multidisciplinar, composta em sua 
maioria por Líderes Cariocas, foi responsável por 
esta grande conquista. Os projetos foram 
gerenciados pelos LC´s da SEOP e pela 
SMA/IPLAN e o processo sistêmico por diversos 
atores: SMAC, SMEL, SMF, IRPH, SMU, CETRIO, 
COR, SUBVISA, SMTR, SME, SMA, Casa Civil, 
SUBPREFEITURAS, CDURP dentre outros. 
 

      O SEBRAE fez a publicação em um livro e 
segue anexo a parte da PCRJ. 
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    O Líder Carioca Pedro Arias Martins, lotado na CVL/1746, 
participou do lançamento do II Columbia University Design 
Challenge "Sensing and The City", realizado no dia 
21/03/2016, na Cidade do Rio de Janeiro. 
 

     Ele foi convidado a fazer uma apresentação sobre como a 
PCRJ faz uso da gestão pública focada nos cidadãos usando 
os dados gerados por eles mesmos (customer-driven 
government), focando principalmente no 1746 e PENSA.  

    O Design Challenge é fruto de uma parceria entre PCRJ, Columbia e a COPPE/UFRJ, onde foi 
instalado o Columbia Innovations Hub, para fomentar inovação no Rio de Janeiro. Este segundo 
Design Challenge foca no uso de sensores para construir cidades inteligentes. 

DESTAQUE – COLUMBIA DESIGN CHALLENGE 

DESTAQUE – PLATAFORMA MUDA AÍ 

     Os servidores da Prefeitura do Rio participaram nesta quinta-feira 
(07/04), do pré-lançamento da plataforma Muda Aí, iniciativa da 
Secretaria Municipal de Saúde, que tem como finalidade promover o 
bem estar do cidadão.  
 
     A Líder Carioca Elen Barreto Araújo de Souza, lotada na SMS é uma 
das responsáveis pelo Projeto, estruturado em quatro pilares 
principais – Coma Melhor, Divirta-se, Modere e Seja Gentil -, o Muda 
Aí é uma plataforma virtual de promoção da saúde com dicas, 
receitas, informações e artigos, que propõe o incentivo à melhoria da 
qualidade de vida dos cidadãos, por meio da inclusão de hábitos 
saudáveis na rotina. 
 
Entre no site: www.mudaai.com.br e faça o seu cadastro. 

DESTAQUE – TECNOLOGIA A SERVIÇO DO CIDADÃO 

     O Líder Carioca Francisco Galvão, lotado na 
IPLANRIO, representou a Prefeitura do Rio de 
Janeiro no “Programa de Treinamento em 
Políticas de Transportes Urbanos” promovido 
pela Prefeitura de Seul, na Coréia do Sul. 
 

O encontro aconteceu no período de 15 a 
23/03/2016. 
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5 cursos online e gratuitos para melhorar 
o seu inglês 

     A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Administração (SMA) lançou, no ano 
de 2015, o Programa RIO MAIS SABER, EAD SMA/Estácio,  que 
prevê a disponibilidade de 1.000 vagas por mês, para 
servidores da administração direta e indireta, em 20 cursos 
gratuitos de ensino a distância, elaborados pela Universidade 
Estácio. 

Ensino a distância - PCRJ/SMA 

 
Público Alvo:  Cidadãos da América Latina 
que estão motivados a fazer diferença em 
seus países.  
Inscrições: As inscrições poderão ser 
realizadas virtualmente, entre os dias 
01/02/2016 e 30/04/2016. 
Para maiores informações e inscrição, 
acesse o link abaixo: clique aqui 

       Até Março/2016, foram ofertadas 12 oportunidades de Desenvolvimento, sendo 07 delas,  
fruto da parceria deste Instituto com entidades conceituadas internacionalmente. 
 

        Seguem, abaixo,  as oportunidades que  ainda estão com vagas abertas: 

Bolsas de Estudos 
GOVERNO DA NOVA ZELÂNDIA  

O Centro de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos de Seul (SHRDC) e o Governo 
Metropolitano de Seul (SMG) estão 
conduzindo semanas de workshops 
internacionais para cidades estrangeiras, 
que têm por objetivo a compreensão das 
melhores práticas em políticas públicas 
utilizadas em Seul. Para maiores 
informações e inscrição, acesse o link 
abaixo: clique aqui 

Workshops Internacionais - SEUL/KOREA 

Curso Executivo de Políticas Públicas 
 

O Insper, em parceria com a Leadership 
Academy for Development da Stanford 
University e a Johns Hopkins University 
School of Advanced International Studies, 
traz pela primeira vez ao Brasil o curso O 
Papel das Políticas Públicas no 
Desenvolvimento do País, que foca na 
eficácia da gestão pública como força 
construtiva para o desenvolvimento de um 
país.. Para maiores informações e inscrição, 
acesse o link abaixo: clique aqui 

Capacitação de  Projetos com ênfase em 
cooperação para governança e inovação 

 A capacitação se dará de forma presencial, 
de 06 a 10 de junho, em Contagem (MG) e 
posteriormente via assessoramento virtual 
por três meses até a finalização do projeto. 
Os gastos com alojamento e translado serão 
cobertos pela organização da Capacitação.  

O prazo para se candidatar à Capacitação é 
dia 30 de abril (até às 00 horas - horário de 
Montevidéu). Para maiores informações e 
inscrição, acesse o link abaixo: clique aqui 
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Ranking feito pela Você S/A e pelo Instituto Ibero-Brasileiro de 
Relacionamento com o Cliente (IBRC) elege os MBAs  da COPPEAD  
e da Fundação Dom Cabral (FDC) como os 2 melhores cursos de 
Gestão Executiva do Brasil. 
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Quais são suas competências mais 
fortes? 

Veja o teste proposto pelo professor Marcelo 
Veras 

 
     Tão importante quanto desenvolver 
competências de liderança, é saber quais são 
naturalmente seus pontos fortes e em quais 
você precisa prestar mais atenção. Para isso,  o 
Professor Marcelo Veras oferece em seu site um 
sistema de avaliação 360º online. 
 

   O Instituto Brasileiro de 
Coaching separou uma lista de 
filmes de motivação que poderão 
inspirá-lo a dar uma alavancada 
em sua vida e carreira. 
 

 

Filmes de 
Motivação: 

Lições do Cinema 

Sua memória está boa?  
Faça o teste 
 

O jornal americano New York Times postou em seu site esta 
semana um teste para saber se a sua memória é boa. O jogo 
colorido é inspirado em uma técnica milenar de memorização que 
data de 80 a.C., o método de loci. Também conhecido como 
palácio da memória, consiste basicamente em imaginar as ideias 
ou objetos que se deseja memorizar em locais conhecidos e bem 
familiares para a pessoa. Como por exemplo, em sua própria casa, 
em cima do criado-mudo, ou dentro da pia do banheiro, e 
qualquer outro lugar. 
 
Clique aqui e faça o teste (em inglês) 
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• Fique atento a todas as possibilidades de capacitação e treinamento oferecidas 
constantemente pelo Instituto Fundação João Goulart.  
 

• Mantenha seus endereços eletrônicos e telefones para contato sempre atualizados para 
não ficar de fora de nenhuma oportunidade. 
 

• O Instituto Fundação João Goulart continua aguardando o pronunciamento de alguns 
Líderes Cariocas quanto à autorização para divulgação de seus contatos e de sua imagem. 
Esta autorização é de fundamental importância  para a nova proposta de comunicação que 
o Instituto Fundação João Goulart quer implementar nesse ano de 2016. 

  
• Preste bastante atenção, pois desde a publicação do Decreto 40.706, de 02 outubro de 

2015, a gratificação do Líder Carioca está atrelada à participação em GTT. Se você não está 
participando de nenhum Grupo Transversal de Trabalho, procure demandas no 
Planejamento Estratégico da PCRJ 2017/2020 ou no seu Órgão que possam ser 
transformadas em Projetos de Curta Duração a serem desenvolvidos por algum GTT. 

 
• Nessa edição, aproveitamos para solicitar a todos para que não deixem de informar ao 

Instituto Fundação João Goulart a respeito de qualquer movimentação ascendente, lateral, 
descendente, seja ela interna ou externa ao seu Órgão. Há formulários específicos para a 
realização desta informação que podem ser solicitados diretamente à nossa Equipe. 
Gostaríamos de alertar que podem ficar sem efeito as movimentações de Líderes Cariocas 
que forem publicadas sem a Ciência da Secretaria Municipal da Casa Civil e do Instituto 
Fundação João Goulart, de acordo com o Decreto 40.706, de 02 de outubro de 2015. 
 
 
 
 

Vem aí mais uma 
ação de 

Desenvolvimento 
promovida pelo 

Instituto Fundação 
João Goulart. 

 

PROGRAME-SE! 

• Caso queira conversar com o Presidente do Instituto Fundação João Goulart, você pode 
agendar com antecedência um encontro individual nas manhãs de sexta-feira através do e-
mail liderescariocas@rio.rj.gov.br 
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