EDITAL Nº 006/2020

SELEÇÃO SEMANA DO SERVIDOR PROJETO “LIVE DO SERVIDOR”

Resultado Preliminar do Processo Seletivo
A Comissão Especial do Processo Seletivo para a Semana do Servidor Projeto “Live do Servidor”, constituída pela Portaria no 300/2020, divulga o Resultado
Preliminar do Processo Seletivo composto pelos 5 temas mais bem avaliados, considerando os critérios estabelecidos no Edital 006/2020. Estes temas serão apresentados
aos servidores públicos do estado de Goiás, que escolherão o tema vencedor desta Seleção.
Importante: A seleção do melhor tema pelos servidores públicos do estado de Goiás, ocorrerá nos dias 19/10/2020 à 25/10/2020, por meio de formulário disponibilizado
no Instagram da Escola de Governo (@escoladegovernogo).
A data de realização da “Live do Servidor” fica alterada do dia 30 para o dia 28 de outubro de 2020, em virtude do Decreto nº 9.728, de 15 de outubro de 2020,
que transferiu do dia 28 para o dia 30 de outubro do corrente ano o feriado alusivo ao Dia do Servidor Público.

Segue:

Tema

Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD

Tópicos/Resumo do Conteúdo a ser apresentado na Live
As organizações terão que colocar “ordem na casa”, na medida em que terão que conhecer melhor
todas as suas bases de dados e lhes atribuir uma finalidade específica. De modo geral, a LGPD é na
verdade uma forma de relativizar nossa privacidade, isso é, o quanto você quer se exibir, o quanto
você permite que entrem na sua privacidade.
Tal lei está em ênfase, pois além de ter entrado em vigor recentemente envolve tecnologia e direitos
dos usuários.
Os temas abordados serão os seguintes:
- O que é LGPD;

Tema

Tópicos/Resumo do Conteúdo a ser apresentado na Live
- A quem se aplica LGPD;
- O que são dados pessoais;
- O que é tratamento de dados;
- Bases Legais;
- Princípios;
- Direitos do Titular de Dados;
- Agentes de Tratamento;
- O que é um DPO (Encarregado);
- Fiscalização e multas;
- Como se adequar a LGPD.

Autoestima - Dor, causa e solução.

Tornando-se um melhor servidor, um melhor ser humano.

o objetivo com a abordagem do tema é trazer conscientização para a população, tanto para os
titulares de dados (pessoa natural) terem conhecimento dos seus direitos resguardados por lei, quanto
para as organizações (públicas e privadas) sobre as obrigações que devem ser cumpridas para melhor
se adequarem a LGPD evitando sanções e resguardando a privacidade de seus clientes e usuários.
Grande parte da população goiana não tem conhecimento da lei e de sua importância. E é necessário
que tenhamos consciência sobre o quanto nossos dados são valiosos e tentar de certa forma aculturar
nossos servidores e também toda população sobre educação digital e tratamento de dados.
Muito se fala em Inteligência Emocional, Produtividade e Alta Performance, mas se o ingrediente mais
importante da saúde mental é uma autoestima elevada, de onde ela vem? O que significa? Quais as
consequências da falta dela?
Fracasso, impulsividade, agressividade, vícios químicos e emocionais, doenças da alma e do corpo,
procrastinação, tudo isso provocado por sentimentos de falta de amor, pertencimento e importância
no meio em que se vive, chamado de Pirâmide do Indivíduo. A boa notícia é que a baixa autoestima
não é um mal crônico e todos podem recuperar a sua a qualquer momento, basta tomar uma decisão
de mudanças que, entre elas, inclui o perdão.
A live tratará de atividades relacionadas ao exercício do servidor público que o habilita a pensar de
maneira mais ativa nas relações humanas, em seu comportamento, em sua maneira de se comunicar,
como exemplo social e que o coloca como espelho para outros cidadãos.
O objetivo é, a partir de situações práticas, motivas e estimular o servidor a refletir sobre este termo

Tema

Tópicos/Resumo do Conteúdo a ser apresentado na Live
pelo qual é reconhecido e se dedicar a transformar as coisas ao seu redor de maneira ativa, com o real
objetivo de servir e promover felicidade, sendo feliz por isto.
As situações práticas envolvem circunstâncias familiares, de saúde, profissionais que tragam uma
reflexão profunda sobre o mundo que estamos enfrentando e como seremos após esta etapa passar.
A proposta não é apenas motivacional mas indo além, fazer com que o servidor possa se analisar e
desejar se dedicar com mais afinco às suas responsabilidades e às pessoas que o cercam, percebendo
mais que vantagens financeiras e materiais por tais posturas.

Excelência no Atendimento ao Cidadão.

A importância do Serviço Público; O papel fundamental do servidor público; Dicas simples e práticas
para proporcionar um atendimento de excelência ao cidadão, Ambiente de trabalho saudável (clima
organizacional) e o papel do Estado em fornecer a devida estrutura de trabalho ao servidor, Reforma
Administrativa e suas possíveis implicações no futuro e presente do servidor público, Tendências de
atendimento durante e pós pandemia ( teletrabalho, redes sociais, aplicativos etc).
ASSUNTOS:

Ética: o quê é fazer a coisa certa?

- “O quê é fazer a coisa certa?”;
- Ética: conceito;
- Ética x Moral;
- Ética & Serviço público.

Goiânia, 19de outubro de 2020

Comissão do Processo Seletivo

