Time

“The Best Inventions of 2020”, lista de 100 inovações que estão mudando a
forma como vivemos, escolhidas por um grupo seleto de editores e
correspondentes em todo o mundo da Time.
Clique aqui para conhecer.

Apolitical

“Global Public Service Team of the Year 2020”. A Apolitical celebrará equipes

inovadoras que trabalharam nas seguintes categorias: Covid Rapid
Responders, Heróis do trabalho remoto, Defendendo a Igualdade e Inovação
centrada na inovação. As candidaturas estão abertas até 04/12 .
Clique aqui para se candidatar.

República, Fundação Lemann, Humanize e Arapyaú
“Desafio Lideranças Públicas Negras”. O prêmio busca iniciativas
Implementadas nos últimos 5 anos por profissionais públicos e que tenham
promovido a cultura de equidade racial, gerado a ampliação da entrada e/ou
o crescimento profissional de pessoas negras no setor público. A iniciativa
vencedora receberá um prêmio de R$ 10.000,00 (dez mil reais), convite para
fazer parte da Rede de Líderes da República.org, assim como o
reconhecimento nos canais de comunicação dos apoiadores do desafio. Envio
até 13/12.
Clique aqui para saber mais.

IstoÉ Dinheiro

“Olhar do Líder: Chegou a hora de uma reflexão estratégica”, por César

Souza, fundador e presidente do Grupo Empreenda®, palestrante e autor do
recém-lançado "Seja o líder que o momento exige".
Clique aqui para ler.

CBN

“Entenda qual a diferença entre feedback e elogio”, podcast de 3 min com a
jornalista e coach Aurea Regina de Sá.
Clique aqui para ouvir.

Academia Juris Roma

“'Diálogos sobre Contratação Pública na época pandêmica: Europa-Brasil”,

nos dias 03, 04, 10 e 11/12, das 9h30 às 12h, com tradução em português.
Serão 10h/aula com possibilidade de assistir até 7 dias após a aula. A
coordenação científica é do Prof. Rafael Sérgio de Oliveira e haverá
certificação internacional. O curso custa R$ 600,00, porém alunos da Enap,
ao apresentar o código promocional ENAP100, farão o curso 100% gratuito.
Clique aqui para se inscrever.

Escola Nacional de Administração Pública - Enap

“Gestão Pública e Capacidade do Estado: Lições comparativas”, no dia 02/12,

quarta-feira, às 11h, com Evan Berman, Professor Titular em Gestão Pública
na FGV EAESP, Ph.D. em Políticas Públicas pela Universidade George
Washington e com mais de 30 anos de experiência nas principais
universidades dos EUA, Ásia e Nova Zelândia. A moderação será feita pelo
Francisco Gaetani. O evento será em inglês com tradução para o português.
Clique aqui para se inscrever.

Apolitical

“'How a Crisis Can Help You Cultivate a Growth Mindset”, no dia 07/12,

segunda-feira, às 15h (horário de Brasília), com Susan J. Ashford, professora
da Ross School of Business da University of Michigan e co-autora do artigo
recente da HBR, "5 Ways a Crisis Can Help You Cultivate a Growth Mindset".
Clique aqui para se inscrever.

EM ALTA é resultado de uma curadoria de conteúdos exclusivos produzida pela
Coordenação-Geral de Capacitação de Altos Executivos da Escola Nacional de
Administração Pública.
Sugestão, comentário, dúvida ou pedido de não-recebimento? Fale conosco pelo email altosexecutivos@enap.gov.br

