
 

Colaborar no desenvolvimento técnico e na produção de
conhecimento sobre a gestão de portfólio e de projetos
entre as unidades administrativas, técnico-científica e
escritórios da Fiocruz bem como de outras instituições
convidades;
Propor soluções em gestão de portfólios e projetos;
Estabelecer dinâmica de troca da experiências e de
comunicação técnico-científica sobre o tema;
Zelar para harmonização entre os princípios e regramentos
da administração pública e a dinâmica gerencial dos
projetos;
Promover a articulação entre as unidades da Fiocruz;
Abordar desafios gerenciais e propor soluções inovadoras.

A Rede Escritórios de Projetos da Fiocruz foi constituída a

partir da portaria 6539/2019-PR com o Objetivo de instituir
uma rede colaborativa de experiências, conhecimento e
boas práticas em gestão de portfólios e projetos em
Saúde Pública.

Atualmente é composta por 15 Escritórios e 89 profissionais.
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P O R T A L  D A  R E D E  D E  E S C R I T Ó R I O S

O portal contém uma biblioteca com

conteúdos pertinentes aos encontros

realizados pela Rede desde sua criação .

Para ter acesso ao portal acesso o link : 

 http://plataformaepp.fiocruz.br/new_

cad.php e se cadastre .

http://plataformaepp.fiocruz.br/new_cad.php
http://plataformaepp.fiocruz.br/new_cad.php


PORTAL 
DA REDE

No dia 13 de outubro tivemos a Oficina

"Relato da Experiência no SEI sobre

aditivo ao contrato Fiotec e solicitação

de financeiro", ministrada pela Adriana

Oliveira , Coordenadora de Gestão

Administrativa de Projetos do EPP .

Mais uma vez o evento possibilitou a

troca de experiências entre os

profissionais dos Escritórios ,

proporcionando um maior

entendimento sobre o uso desta

ferramenta do SEI e do processo .

Clique  aqui  ou  acesse  o  endereço  a

baixo  para  acessar  o  material  da

Oficina  
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OFICINA EXPERIÊNCIA DO EPP COM ADITIVO DE CONTRATO
FIOTEC NO SEI E SOLICITAÇÃO DE FINANEIRO

Clique acima e acesse o vídeo do Evento

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


Dando continuidade as ações realização no mês de setembro , com o I Diálogo de

Gestão sobre Comprometimento , o Programa que busca contribuir para o

desenvolvimento competências socioemocionais dos integrantes da Rede de

Escritórios de Projetos , desenvolvido pela Escola Corporativa da Fiocruz e a Prof ,

Denize Dutra , realizou o II Diálogo de Gestão cujo tema foi Comunicação . Durante

3 encontros foram levantadas ações que podem contribuição para a melhoria do

processo de comunicação seja no ambientes dos escritórios , seja com relação a

Rede dos escritórios .

A apresentação está disponível para download através link :

http ://plataformaepp .fiocruz .br/upload/escritorio/2e6fa9ada127608d7ce0 .pdf

II DIÁLOGO DE GESTÃO COMUNICAÇÃO
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Aniversariantes do MêsAniversariantes do Mês

Muitas felicidades e realizações!
Isabela Rodrigues(22) do ICC

Ana Carneiro (23) do EPP

Os Escritórios que quiserem compartilhar notícias
e aniversários podem encaminhar e-mail para

aline.santos@fiocruz.br.

novembronovembronovembro

http://plataformaepp.fiocruz.br/upload/escritorio/2e6fa9ada127608d7ce0.pdf

