
A rede é composta por representantes de diversas

unidades da Fiocruz e tem como objetivo a troca

colaborativa de  experiências, conhecimentos e boas

práticas de gestão de portfólios e projetos em Saúde

Pública. 

Colaborando no desenvolvimento técnico, produção de

conhecimento sobre gestão de portfólio e de projetos,

abordando desafios gerenciais e propondo soluções

inovadoras entre as unidades administrativas, técnico-

científica e escritórios da Fiocruz, bem como de outras

instituições.

Atualmente a Rede é composta de 15 Escritórios de

Projetos: ENSP, FARMANGUINHOS, INCQS, ILMD, IRR,

ENSP, EPP, IAM, GEREB, IOC, ICICT, EPSJV, , IGM, ICTB,

ICC, BIO-MANGUINHOS, envolvendo ao total 83

profissionais.

SOBRE A REDE

Newsletter Oficial da Rede Escritório de Projetos Fiocruz

Live Class SoftSkills, com
Wankes Leandro - 2

Oficina sobre contrato Fiotec
no SEI, com Adriana
Nascimento - 2

Novo ETP Digita -3

Próximos eventos - 3

Aniversariantes do mês - 3

CONFIRA O QUE ESTÁ
DENTRO DA EDIÇÃO:

JORNAL DA REDE
GESTÃO DE PROJETOS PÚBLICOS

AGOSTO DE 2020 | EDIÇÃO 1

Página 1



No dia 30 de julho tivemos a Oficina "A Experiência

do EPP na Implementação dos Processos de

Contratação da FIOTEC , através do SEI", ministrada

pela Adriana Oliveira , Coordenadora de Gestão

Administrativa de Projetos do EPP .

O evento contou com a participação de

representantes da Fiotec (Eliana Cavalcante e Maria

Aparecida Ferreira) e da Cogead (Érika Hashimoto e

Rafaela Silva), que colaboraram na elucidação de

dúvidas pertinentes ao processo .

Foi um importante momento de troca de

experiências   e de cooperação entre os profissionais

que compõe a Rede .

Clique  aqui  ou  acesse  o  endereço  a  baixo  para

acessar  o  material  da  Oficina :

https : / /cursos .campusvirtual .f iocruz .br/course/vie

w .php? id=277   

Em 16 de julho houve a Live Class Soft Skills para Agentes de Escritórios de Projetos

PMO, com o professor e consultor Wankes Leandro. Foi uma oportunidade

entendimento sobre a habilidade softskill e sua importância na condução dos projetos,

principalmente no processo de comunicação.

Durante o evento foi possível realizar exercícios de identificação de canal predominante

de comunicação, superação de conflitos e dicas para o mundo V.U.C.A (Volátil, Incerto,

Complexo e Ambíguo.

LIVE CLASS SOFT SKILLS PARA
AGENTES DE ESCRITÓRIOS DE
PROJETOS PMO
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OFICINA EXPERIÊNCIA DO EPP COM CONTRATO FIOTEC NO SEI

https://cursos.campusvirtual.fiocruz.br/course/view.php?id=277


Em julho, também tivemos o Webinar – ETP digital, promovido pela Secretaria de

Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do

Ministério da Economia. O encontrou abordou a apresentação da ferramenta eletrônica

desenvolvida, em conjunto com o SERPRO, com objetivo de contemplar a IN 40 de

2020, na elaboração de Estudos Técnicos Preliminares – ETP.

Segundo a INI 40 de 2020:

“Considera-se ETP o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de

uma contratação que caracteriza determinada necessidade, descreve as análises

realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e

demais características, dando base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao

projeto básico, caso se conclua pela viabilidade da contratação.”

 

A ferramenta digital está disponível através do Portal de Compras do Governo Federal e

atualmente a Rede de Escritórios de Projetos da Fiocruz tem trabalhado numa proposta

de preenchimento conjunto.

Dia 18/08, 14 horas - Oficina
Potencializando a Gestão Moderna
com uso das tecnologias  para os
Coordenadores dos Escritórios

Dia 03/09, 14 horas - Oficina
Introdutória de Monitoramento e
Avaliação para a Rede de
Escritórios de Projetos da Fiocruz

Muitas felicidades e
realizações!

Para Bruno Abreu (21)

Aniversariante doAniversariante do
MêsMês

WEBINAR – ETP DIGITAL
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