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O EM ALTA FAZ ANIVERSÁRIO! Estamos com vocês há um ano. Foram 50
edições que produzimos com muito cuidado e qualidade. Nos ajudem a
celebrar respondendo à pergunta: Qual conteúdo fez mais sucesso
durante esse primeiro ano?

McKinsey & Company
“Help your employees find purpose—or watch them leave”. Funcionários
trabalham para trazer um sentido significativo de propósito para suas vidas. As
chefias precisam ajudar a atender a essa necessidade ou estar preparadas para
perder talentos para instituições que assim o façam.
Clique aqui para ler.

LinkdIn
“Como dizer não?”. Ultimamente é comum ouvir sobre a importância de saber
dizer não aos outros para poder dizer sim a si mesmo, mas pouco se fala sobre a
importância de dizer não para as coisas que queremos muito fazer.
Clique aqui para ler.

http://bit.ly/enquete50
http://bit.ly/enquete50
http://bit.ly/articlemck50
http://bit.ly/artigolinkedin50


Escola Nacional de Administração Pública - Enap
“Enapcast: o futuro do serviço público”. No novo podcast da Enap, é trazido o
futuro da administração pública para o presente: debates com os principais
especialistas sobre temas de fronteira, dicas e estudos de caso. No primeiro
episódio, derivado do nosso campeão de audiência, o #FronTend, o
economista-chefe do Instituto Ayrton Senna e professor do Insper, Ricardo Paes
de Barros, fala sobre um tema que se mantém sempre atual: políticas públicas
com base em evidências. Clique aqui para ouvir.

Fundação Brava, Fundação Lemann, Instituto Humanize e Republica.org
“Servidor Público do Futuro: pensar no futuro para agir no presente”. Evento de
lançamento do projeto “Servidor Público do Futuro”, uma iniciativa da Aliança
para Lideranças de Impacto no Setor Público e no Terceiro Setor em parceria com
o Institute For The Future. Dia 14/04, das 16h às 17h30, com Letícia Piccolotto,
Presidente Executiva da Fundação Brava; Francisco Gaetani, Professor da
EBAPE/FGV e Presidente do Conselho de Administração da República.org;
Jacques Barcia, Pesquisador Afiliado ao Institute For The Future. Clique aqui para
se inscrever.

http://bit.ly/podcastenap50
http://bit.ly/webinarservfuturo50
http://bit.ly/webinarservfuturo50


Escola Nacional de Administração Pública - Enap
“Concurso Inovação no Setor Público”. Com o propósito de incentivar a inovação,
o prêmio valoriza equipes de servidores públicos que se dedicam a repensar
atividades cotidianas, trazendo melhorias para a gestão das organizações e
políticas públicas. Além de reconhecer essas iniciativas, a premiação promove a
disseminação das práticas em nível nacional. As inscrições começaram em 05/04
e irão até o dia 03/05. Clique aqui para saber mais.

Harvard & MIT
“Brazil Conference 2021''. Com uma programação vasta e intensa de 11 a 17/04, a já
tradicional Brazil Conference é realizada anualmente para promover o encontro
com líderes e representantes da diversidade do país. Serão discutidos temas
relacionados à política, economia, cultura e sociedade. Clique aqui para saber
mais.

http://bit.ly/prizeinovacaoenap50
http://bit.ly/brazilconference50
http://bit.ly/brazilconference50


Apolitical
“Domine a arte de comunicar''. Participe da conferência virtual e desenvolva as
habilidades necessárias para se tornar um melhor comunicador nos governos. A
conferência completa acontecerá no dia 15/04 das 7h às 14h horário de Brasília
(com pausas para um cafezinho!). Ao longo do dia, teremos cinco sessões de
quarenta e cinco minutos cada. Você pode participar de todas as cinco ou apenas
escolher as sessões mais relevantes. Os temas das sessões são: Falar em público;
Reuniões inclusivas; Tendo conversas difíceis; Apresentações e Comunicação
Escrita Clique aqui para se inscrever.

Pólen Digital
“Destravando a carreira”. Um curso prático e intensivo para eliminar os
obstáculos que atrapalham a realização do seu potencial no serviço público. Com
Cris Ferri, palestrante, professor e gestor de projetos em inovação na área pública
desde 2005, especialista em inovação cívica, democracia digital, governo aberto e
parlamento digital. Doutor em Sociologia e Ciência Política pela UERJ. Mestre em
Políticas Públicas pela Queen Mary College, na Universidade de Londres. Servidor
de carreira da Câmara dos Deputados desde 1993. Curso 100% online e gratuito.
Três aulas já foram disponibilizadas. Clique aqui para assistir.

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
e-mail altosexecutivos@enap.gov.br

http://bit.ly/conferenceapolitical50
http://bit.ly/cursodestravando50



