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PRINCIPAIS PROGRESSOS
Tudo sobre as principais conquistas do projeto nesse mês.

Precisamos da sua ajuda para tornar o Informativo cada vez mais atrativo e interessante!

SEFAZ.RHFOLHA@ACCENTURE.COM

.

FIQUE POR DENTRO
Acompanhe os principais destaques do mês

CONTATE-NOS
Queremos ouvir suas sugestões de temas e conteúdos!

PoC (Prova de Conceito)

A opinião dos representantes de Setoriais de RH sobre as Melhorias nos Processos de RH

Nos dias 02 e 15 de Setembro, foram realizados os

Workshops de Influências Positivas dos times de

Processos e Requisitos respectivamente.

• Resultados da Avaliação de Reação

Os participantes preencheram a Avaliação de

Reação, e os resultados, juntamente com a

compilação das mensagens de Influências Positivas

escritas ao longo mês, foram divulgados para as

equipes e para a Liderança.

Esses resultados também foram publicados no Portal

de Gestão e podem ser acessados em Documentos

do Projeto >> Gestão da Mudança >> Resultados

Influências Positivas.

A equipe de Gestão da Mudança conversou com os representantes dos Setoriais de RH da Secretaria da Educação e do Centro

Paula Souza, para entender qual é a visão deles sobre as Melhorias nos Processos decorrentes da implementação do RH

Folh@. Confira!

Workshops de Influências Positivas

PRÓXIMOS PASSOS
Tudo o que irá acontecer nos próximos meses

Divulgação do Cronograma de Arquitetura

A liderança da frente de Arquitetura Técnica,

juntamente com o PMO, tem trabalhado na

construção do Cronograma de Atividades da frente.

Em breve, esse material será entregue e divulgado

a todos os colaboradores do projeto!

Homologação da PoC

Em setembro foi concluído o desenvolvimento do

produto da Prova de Conceito pela fábrica de

software. A equipe de Requisitos realizou testes

internos dos módulos desenvolvidos e os ajustes

identificados já estão em andamento pela equipe de

Desenvolvimento.

Após a entrega dos ajustes, começaremos a

Homologação da PoC pelos representantes dos

setoriais de RH e da UCRH!

Em setembro também foram elaborados pela frente

de Desenvolvimento os modelos de scripts de teste

da PoC. Após análise da equipe de Requisitos,

constatou-se que os modelos foram entregues com

ótima qualidade!

Matriz de Responsabilidades

Conforme comunicado no PMO Informa de

23/09/15, a Matriz de Responsabilidades para

todas as frentes do Projeto, está sendo

construída em parceria pelo PMO e a Liderança do

Projeto.

A Matriz de Arquitetura Técnica já foi acordada

com a liderança e está disponível para acesso de

todos através do Portal de Gestão.

Se você ainda não acessou, confira agora!

Na sessão Links de Resumo na Página Inicial do

Portal, clique em Sobre o Projeto >> Matriz de

Responsabilidades e escolha a frente de

Arquitetura Técnica.

!

• Galeria de Fotos no Portal de Gestão

As fotos dos eventos foram publicadas em nossa

nova Galeria de Fotos no Portal!

Confira a sua foto e de seus colegas!

Para acessar, é só clicar no Painel Informativo

referente à Galeria de Fotos, na Página Inicial do

Portal. Acesse já!

“Uma coisa que me encantou são os Alertas do Sistema. O
RH Folh@ irá nos avisar sobre os prazos por vencer,
evitando o controle apenas por consulta manual e
diminuindo a possibilidade de erros! Isso nos dará
segurança e maior controle!”

Viviane Lima, Centro Paula Souza.

Luiz Loiola, Secretaria da Educação.

Devido a alguns ajustes necessários nos módulos

desenvolvidos para a PoC, a homologação, que

havia sido planejada para as primeiras semanas de

setembro foi adiada até a finalização dos ajustes,

que já estão em andamento.

O intuito desta homologação, é comprovar a

eficiência da abordagem atual do projeto e dar

seguimento no desenvolvimento do Sistema de

Gestão de RH.

“A grande diferença que o RH Folh@ vai trazer é a
economia de tempo! Este tempo que atualmente
gastamos com trabalhos operacionais, poderá ser usado
para fazer o que é mais importante: Atendimento ao
Servidor.”

No dia 09/09/2015 foi divulgado o Cronograma de Atividades da Frente de Requisitos!

Com ele, conseguimos acompanhar as atividades e datas planejadas para entrega dos materiais da frente, além de ter

visibilidade de datas importantes para o planejamento de outras frentes de trabalho, como Desenvolvimento, Integração e

Arquitetura Técnica.

Divulgação do Cronograma de Requisitos Revisado


