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

Precisamos da sua ajuda para nos tornar cada vez mais atrativo e interessante, 

PROGRAMA_RH_COMUNICACAO@FAZENDA.GOV.BR 

. 

FIQUE POR DENTRO 
Acompanhe os principais destaques do mês 

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

Gestão de documentos do portal 

PRÓXIMOS PASSOS 
Tudo o que irá acontecer nos próximos meses 

Em breve todos os materiais do projeto estarão 

disponíveis no portal na área de documentos.  

Estrutural de casa nova 

A equipe da Frente de Requisitos Estruturais está de 

casa nova! Para otimizar o trabalho a equipe está na 

Bela Cintra junto com todo o time RHFolh@. 

Inicio do Processo de Afastamento 

Esse mês começamos a mapear os processos de 

Afastamento junto aos setoriais. Enquanto isso, 

seguimos com as validações dos processos de 

Desligamento. 

 

Treinamentos do Portal 

Para que todos aprendessem a usar o Portal foram 

realizados 2 treinamentos, um na UCRH e ou na 

SeFaz. Além de apresentar a ferramenta e tirar as 

dúvidas, os usuários receberam o seu login e senha e 

uma apostila explicando o passo a passo das 

principais funções. 

POC – Prova de conceitos 

A fim de validar se o trabalho de análise de negócio e 

documentação está sendo eficaz, foi identificada a 

necessidade de executar uma prova de conceito 

(PoC). Nesta,  uma parte do tema de Licenças 

levantadas pela equipe de Frente de Requisitos 

Estruturais, será compreendida, validada e 

desenvolvida e, ao final, homologada pelas áreas de 

Negócio.  

Novos líderes 

Leila Fredini (Prodesp) 

como líder da Frente 

Estrutural 

Ian Saukas 

como líder de 

Arquitetura 

Técnica (DTI)  

Boas vindas aos novos líderes de projeto. 

Sergio Melara é o novo líder de integração 

Acesse: 

http://www.recursos

humanos.sp.gov.br/

rhFolha.html 

Portal  de Gestão no ar 

Uma importante ferramenta para o dia a dia do projeto está  

no ar: O Portal de Gestão. Nele teremos o gerenciamento 

eletrônico de atas de reunião e acompanhamento de ações, 

riscos, problemas e definições do projeto. Acesse! 

https://fazenda.sharepoint.com/sites/portalgestao/ 

 

Novos integrantes  

Para compor o time de requisitos funcionais e 

estruturais a Prodesp trouxe novas pessoas para o 

projeto. São elas: Antônio, Brena, Felipe Cauê, Maria 

Inês, Leila e  Pedro. 

A equipe Accenture também tem 2 novos integrantes 

para ajudar na frente de processos, Kate e Felipe. 

Sejam todos bem vindos! 

https://fazenda.sharepoint.com/sites/portalgestao/
https://fazenda.sharepoint.com/sites/portalgestao/

