Seja bem-vinda e bem-vindo ao Programa de Desenvolvimento de Liderança!
A prática da gestão se configura como uma ação dinâmica influenciada diretamente
pelas atuais demandas do mercado, o que demanda constante aprendizado e
atualização.
Nos dois últimos anos vivenciamos mudanças significativa em nossos processos
de trabalho que evidenciaram algumas lacunas na ergonomia organizacional, que
configuram-se como desafiadoras para a prática da gestão.
Tendo em vista este conceito de gestão de equipes e a necessidade de construção
de modelos adequados à atual situação, construímos o Programa de Desenvolvimento de
Liderança que trará aos gestores ferramentas que otimizam sua prática e oferecerá
segurança e suporte na condução de suas equipes, permitindo o alcance dos objetivos
institucionais.

Objetivo geral
Fomentar o desenvolvimento das lideranças, construindo habilidades pessoais e
relacionais, de forma a gerar a valorização do capital humano que garante a entrega de
melhores resultados institucionais para a sociedade.

Público-alvo
Turma I
Superintendente Regional, Gerente Executivo, Chefes de Divisão, demais gestores
da SRI e seus substitutos.
Turma II a V
Gerentes de APS, Coordenadores de ELABs, CEABS, Equipes Especializadas,
Chefes de Seção.

Cronograma de encontros
Na página inicial do curso você vai encontrar o tópico “Cronograma dos
Encontros On Line” que trará as datas dos encontros mensais e qualquer alteração que
seja necessária.

Informações
As informações e esclarecimentos sobre os encontros serão realizados por meio
da plataforma da Escola Virtual do INSS.

Inscrições
Nesta ação temos a previsão de 05 turmas. Você precisará se inscrever em uma
delas conforme o público-alvo.
Perdeu algum encontro? Assim que tivermos novas datas, encaminharemos uma
mensagem para você.
Lembre-se que se estiver em período de férias e licença não poderá participar da
ação. Verifique as datas dos encontros e em casos de dúvidas entre em contato conosco.

Encontros ao vivo
O link para participação dos encontros ao vivo estarão disponíveis na plataforma
da Escola Virtual do INSS.

Declaração de participação
Será emitida declaração de participação para cada encontro ao vivo que você
participar.
Para emitir a declaração, sigo os passos a seguir:
1. Participe do encontro ao vivo
2. Assine a lista de presença
3. Emita sua declaração!

Dúvidas e esclarecimentos
Fala com a gente pelos e-mails:
sqvtsr.sp@inss.gov.br
cfai.sr1@inss.gov.br

