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GESPÚBLICA

REALIZA

AUTOAVALIAÇÃO

NO

MINISTÉRIO DO TURISMO EM BRASÍLIA
O Programa GESPÚBLICA realizou, nos últimos dias 06, 07 e
08 de julho, a primeira avaliação da maturidade de gestão do
Ministério do Turismo. Participaram desta experiência cerca
de 40 de todas as áreas do Ministério. O evento foi um marco
por mais dois motivos: foi o primeiro uso do novo Instrumento
de Autoavaliação da Gestão Pública – IAGP 250 pontos na
Esplanada dos Ministérios e, adicionalmente, foi a experiência
piloto do novo Sistema Online de Autoavaliação da Gestão Pública. A expectativa é a de que, ainda no início do segundo
semestre de 2016, as organizações públicas de todo o País tenham acesso ao sistema, que facilitará muito o processo de
autoavaliação, de elaboração do Relatório de Gestão e de monitoramento dos Planos de Melhoria da Gestão (PMG).

GESPÚBLICA PARTICIPOU DO IX CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA
Ocorreu, entre os dias 08 e 10 de junho de 2016, o IX Congresso CONSAD de Gestão Pública. Um dos principais eventos
de administração pública no País, o evento ocorreu no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O
Programa GESPÚBLICA participou no estande do Conselho Regional de Administração durante os três dias, com
exposições sobre o Programa e os seus principais instrumentos.
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
Brasileiro (CAU/BR) participa da Oficina de
Identificação e Descrição de Serviços
Públicos
Foi realizado no final de maio, na Escola Nacional de
Administração

Pública

(ENAP),

uma

oficina

de

identificação e descrição de serviços públicos com a
presença de 6 funcionários do CAU/BR, organização que
recentemente aderiu ao GESPUBLICA. A oficina teve como
objetivo ensinar os funcionários dos órgãos prestadores de
serviços públicos a cadastrarem e descreverem seu serviço
no Portal de Serviços Públicos (www.servicos.gov.br).
Também participando da oficina estavam servidores do
Ministério da Justiça, FUNAI, PRF e CADE.
Os participantes assistiram a palestras e participaram de
dinâmicas que discutiram a definição de serviço público, a
necessidade de considerar a visão do cidadão ao
disponibilizar e descrever um serviço assim como a
organização das informações no Portal.

NOTÍCIAS DOS NÚCLEOS
No período de 08 a 09/06/2016, o Núcleo Estadual do
GESPUBLICA na Paraíba realizou, em parceria com o
SEBRAE/PB, a Oficina de preparação de multiplicadores do
IAGP-250 pontos, com a presença de representantes da
Editora da UFPB, do ICMbio, PPQ, Prefeitura municipal de
Santa Luzia/PB e do Núcleo Estadual de Pernambuco.
A oficina foi ministrada pela coordenadora executiva do
NEGESPÚBLICA/PB, Elizabeth Viana, e pelo membro da
RNGP e do Núcleo da Paraíba, Tiago Nunes Batista.
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