Forbes
“‘What ‘Shared’ Leadership Is, And What It’s Not”. O trabalho em equipe e a
colaboração nunca foram tão importantes quanto hoje. Scott Tannenbaum e Eduardo
Salas conseguiram decifrar a questão. Esses dois psicólogos - ambos com fortes
credenciais acadêmicas e de consultoria - oferecem percepções úteis no livro “Teams
That Work: The Seven Drivers of Team Effectiveness” e foram entrevistados pela
Forbes sobre o tema.
Clique aqui para ler--

Escola Nacional de Administração Pública - Enap
“Seleção de mentorados para o Projeto-Piloto de Mentoria para Altos Executivos do
Setor Público”. Se você é DAS 4 (ou equivalente) e superior, e deseja ser apoiado(a)
por um(a) profissional experiente e inspirador disposto(a) a ser seu parceiro(a) na
jornada de vida e carreira, convidamos a se candidatar! Inscrições entre os dias 05 e
12/02.
Clique aqui para se inscrever.

Toda Mídia/Jornalismo IDP
“Como falar bem em vídeos, podcasts e lives?”. Com Mônica Krieger, fonoaudióloga
da Rádio CBN Brasília e da TV Globo Brasília, que também já atuou na TV Justiça, na
TV Amazônia e na escola superior de Advocacia da OAB- DF. Nesse episódio, ela vai
dar dicas práticas para quem quer se expressar melhor. São técnicas e orientações
super importantes para falar bem no vídeo, podcast, lives e no dia a dia.
Clique aqui para ouvir

TED Talk
“Três lições sobre tomadas de decisão de uma campeã de pôquer”. É melhor ter sorte
ou ser bom? Devemos confiar em nosso instinto ou depender de probabilidades e
análises cuidadosas quando tomamos decisões importantes? Nesta rápida palestra de
5 min (com legendas em português), a jogadora profissional de pôquer Liv Boeree
compartilha três estratégias que aprendeu com o jogo e como podemos aplicá-las na
vida real.
Clique aqui para assistir.

Você RH
“Esta é a mentalidade dos líderes do futuro''. Em novo livro, Simon Sinek, um dos
grandes especialistas em gestão, mostra como desenvolver a mentalidade essencial
para lidar com adversidades e mudanças. Ao final da matéria, há um quadro com “o
perfil de um gestor que sabe que o jogo nunca acaba”.
Clique aqui para ler.

Fórum Econômico Mundial
“Cómo la colaboración puede ayudarnos a afrontar nuestros mayores retos”. O tema da
colaboração mostrou-se de suma importância nos tempos atuais de enfrentamento à
pandemia e Carmine Di Sibio, presidente e CEO da EY, uma das maiores organizações
de serviços profissionais do mundo, escreve sobre o tema.
Clique aqui para ler.

Escola de Políticas Públicas e Governo da FGV
“Temas Estratégicos de Gestão e Governança para o Brasil”. O Ministro da Casa Civil
Braga Netto compartilhará sua experiência com os desafios enfrentados nas inúmeras
funções desempenhadas no Brasil e no exterior, assim como os principais temas para
o desenvolvimento nacional. Dia 10/02 (quarta), às 18h.
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

