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       O QUE É O
       PROGRAMA
       SER SC?

O SER SC é o Programa de Atenção ao Servidor do Executivo

Estadual Catarinense voltado ao acolhimento e desenvolvimento

dos servidores e que tem a finalidade de contribuir para a

melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos

cidadãos, reunindo um conjunto de ações integradas, necessárias

ao incentivo, engajamento e à promoção dos resultados

preconizados pelos respectivos órgãos.

O Programa SER SC busca, por meio da implementação de

projetos e ações, a obtenção de um ambiente de trabalho

saudável que propicie condições favoráveis ao bem-estar sócio-

funcional do servidor, promovendo melhor qualidade de vida no

trabalho. 

O executivo estadual conta, atualmente, com aproximadamente 

 99.000 servidores ativos, por intermédio dos quais busca prestar

serviços de maior qualidade aos cidadãos catarinenses.

Considerando o quantitativo funcional, distribuído nas

Secretarias, Autarquias e Fundações presentes na capital e nos

demais municípios do Estado, cabe à Diretoria de Gestão e

Desenvolvimento de Pessoas (DGDP), setoriais e seccionais de

gestão de pessoas proporcionar um ambiente organizacional

saudável, que propicie satisfação, sentimento de pertencimento,

qualidade de vida e bem-estar aos servidores.

O planejamento, acompanhamento e execução das políticas

públicas de gestão de pessoas são conferidos à Secretaria de

Estado da Administração, conforme Lei Complementar nº
741/2019, que por meio das competências atribuídas à Diretoria

de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, regulamentadas pelo

Decreto Estadual nº 1.181/2008, articula-se com os demais órgãos

no que tange à estruturação, organização e administração do

Sistema Administrativo de Gestão de Recursos Humanos – SAGRH

no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional.

Vivemos atualmente em um ambiente onde surgem novas

referências para o relacionamento entre pessoas e das pessoas

com as instituições onde trabalham, sendo necessário novas

formas de comunicação, de desenvolvimento e valorização dos

indivíduos. Nesta perspectiva o Programa SER SC busca com suas

ações incentivar os servidores a assumirem novas posturas,

alinhadas às atuais exigências profissionais, trazendo melhores

resultados aos serviços oferecidos pelo Estado.

Neste sentido, estabelecer um canal eficiente de comunicação

que aproxime o Estado e seus servidores é condição essencial no

aprimoramento da política de gestão de pessoas, destacando a

importância da utilização de ferramentas tecnológicas voltadas ao

fortalecimento da relação entre o Estado e o Servidor Público. 



POR QUE UM
PROGRAMA DE
ATENÇÃO AO
SERVIDOR?

Os servidores são a essência na dinâmica dos serviços oferecidos

pelo Estado, são eles que criam, recriam e inovam nos diversos

contextos e situações para prestar da melhor maneira possível um

serviço de qualidade aos cidadãos. Por este ângulo, o

desenvolvimento dos servidores em suas competências técnicas e

comportamentais é peça fundamental para a evolução do Estado.

A estimulação conjunta nesse sentido pode ser a base para uma

relação contributiva entre os servidores, as Secretarias,

Autarquias e Fundações do Executivo Estadual e os cidadãos,

possibilitando o desenvolvimento e execução de serviços que

atendam as demandas dos catarinenses. 

Na atualidade, as mudanças ocasionadas com o uso de novas

tecnologias e a configuração de novos modelos de trabalho, tem

demandado ao Estado ações que possibilitem aos servidores

desenvolver e oferecer um serviço com maior qualidade,

conectado às demandas do cidadão catarinense. 

A tecnologia da informação associada à comunicação eficiente é

uma grande aliada para uma maior efetividade da Gestão de

Pessoas, criando condições concretas de melhoria do

desempenho das pessoas no ambiente de trabalho e consequente

melhoria nos serviços oferecidos pelo Estado. Um governo

verdadeiramente aberto, deve observar com atenção às

necessidades da sociedade e neste ponto, tem-se observado

maior exigência por serviços públicos de maior qualidade, mais

ágeis e humanizados. 

O Programa SER SC visa com suas ações que a DGDP e o Sistema

Administrativo de Gestão de Pessoas, da qual é responsável,

atenda de forma efetiva e humanizada às necessidades dos

servidores, onde as pessoas possam interagir com o sistema de

forma natural e encontrar as respostas às suas expectativas e

necessidades.



PERTENCIMENTOPERTENCIMENTO

REALIZAÇÃOREALIZAÇÃO

COOPERAÇÃOCOOPERAÇÃO

CONEXÃOCONEXÃOCONFIANÇACONFIANÇA

RESPEITORESPEITO

EVOLUÇÃOEVOLUÇÃO

QUAIS SÃO OS
PILARES DO
PROGRAMA SER
SC?

O Programa SER SC está estruturado em 7 pilares que servem

como base para a ações e implementação dos projetos, sendo

eles:

Pertencimento - Pertencimento - Ligação entre a organização e seusLigação entre a organização e seus

servidores, cujas atribuições e permanência dão significado aoservidores, cujas atribuições e permanência dão significado ao

trabalho, às ações desenvolvidas e à responsabilidadetrabalho, às ações desenvolvidas e à responsabilidade

atribuída a cada um.atribuída a cada um.   

Realização Realização - Tornar real desejos, metas e objetivos dos- Tornar real desejos, metas e objetivos dos

servidores, alcançando plenitude e satisfação com a vida eservidores, alcançando plenitude e satisfação com a vida e

com o trabalho desempenhado.com o trabalho desempenhado.   

Cooperação Cooperação - Atuação conjunta entre servidores em prol de- Atuação conjunta entre servidores em prol de

objetivos comuns.objetivos comuns.   

Conexão Conexão - Forte ligação entre os servidores que permite o- Forte ligação entre os servidores que permite o

estabelecimento natural de um vínculo forte e profundo.estabelecimento natural de um vínculo forte e profundo.

ConfiançaConfiança  - Expressa o sentimento de segurança, caráter e - Expressa o sentimento de segurança, caráter e

lealdade nas relações interpessoais.lealdade nas relações interpessoais.

RespeitoRespeito  - Premissa essencial para o convívio em harmonia, - Premissa essencial para o convívio em harmonia,

sobretudo num espaço formados por pessoas com diferentessobretudo num espaço formados por pessoas com diferentes

modos de viver, pensar e agir.modos de viver, pensar e agir.

Evolução Evolução - Simboliza a transformação progressiva dos- Simboliza a transformação progressiva dos

servidores e seus órgãos, em direção a um propósito.servidores e seus órgãos, em direção a um propósito.



QUAIS OS
OBJETIVOS DO
PROGRAMA 

SER SC?

Identificar as necessidades dos servidores em seus

respectivos órgãos ou locais de trabalho;

Estabelecer novos canais eficientes de comunicação entre os

servidores, setoriais/seccionais de gestão de pessoas e a

DGDP, que acompanhe as tendências tecnológicas da

sociedade;

Prestar orientação aos servidores de acordo com as

necessidades profissionais e ou pessoais demandadas pelas

manifestações recebidas por meio dos canais de comunicação

disponibilizados;

Aumentar a satisfação dos servidores com relação à resolução

de seus problemas, propiciando maior senso de

pertencimento e engajamento ao trabalho e ao órgão a que

está vinculado; 

Aprimorar o atendimento disponibilizado aos servidores por

meio de treinamentos aos servidores das equipes de gestão de

pessoas;

Realizar o acolhimento aos novos servidores demonstrando

sua importância para uma gestão eficiente e responsável;

Promover a integração e a inter-relação entre os servidores das

diversas áreas e órgãos;

Criar uma rede de profissionais para compartilhamento de

conhecimentos por meio de palestras e conteúdo de interesse

dos servidores; 

Incentivar o desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional

dos servidores;

Promover o desenvolvimento continuado de competências

técnicas e comportamentais;

Assegurar o respeito à diversidade, à inclusão e ao acesso das

informações divulgadas a todos os servidores; 

Compartilhar iniciativas de boas práticas na área de gestão de

pessoas.

Atendimento ágil e eficiente das demandas recebidas pelos

canais de comunicação;

Desenvolver e incentivar a liderança como ferramenta

propulsora de desenvolvimento de equipes.

O Programa SER SC tem como objetivo principal: Promover o

acolhimento das demandas do servidor catarinense por meio da

integração entre a Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de

Pessoas, órgãos setoriais e seccionais e seus respectivos

servidores, gerando um aumento da satisfação, bem-estar,

sentimento de pertencimento e qualidade de vida dos servidores,

resultando na evolução das pessoas e no aperfeiçoamento dos

serviços prestados aos cidadãos catarinenses. 

Para alcançar o objetivo principal, foram estabelecidos os

seguintes objetivos específicos:



QUAIS OS
BENEFÍCIOS QUE O
PROGRAMA SER SC
PROPORCIONARÁ?

Maior senso de reconhecimento, pertencimento e

engajamento no trabalho;

Maior assertividade nas ações voltadas ao desenvolvimento e

aprimoramento de políticas de gestão de pessoas levando em

consideração a identificação das necessidades dos servidores;

Comunicação mais ágil entre os servidores,

setoriais/seccionais de gestão de pessoas e a DGDP;

Aprimoramento dos serviços prestados aos cidadãos;

Atendimentos mais humanizados;

Maior inter-relacionamento entre os servidores das diversas

áreas e órgãos;

Otimizar o fluxo de informações por meio de canais de

atendimento exclusivos e de fácil acesso aos servidores; 

Maior desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional dos

servidores;

Maior bem-estar e satisfação dos servidores;

Servidores melhor preparados a partir do incentivo ao

desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais,

primando pelo atendimento de excelência aos usuários

internos e externos;

Maior integração às novas tecnologias, produtos e ações

estratégicas de gestão de pessoas propiciando ao Estado

servidores capacitados e motivados, com maior bem-estar no

trabalho, agregando valor aos serviços prestados aos

cidadãos. 

  



COMO O
PROGRAMA SER
SC SERÁ
IMPLEMENTADO?

O Programa de Atenção ao Servidor - SER SC será coordenado

pela Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

(DGDP), com ações a serem planejadas e implementadas por

meio da Gerência de Políticas e Desenvolvimento de Pessoas –

GEPOD, que atuará de forma articulada com os setoriais e

seccionais de gestão de pessoas na promoção das ações

propostas.

COMO SERÁ A
METODOLOGIA
DE TRABALHO DO
PROGRAMA 

SER SC?

As ações a serem oferecidas pelo Programa SER SC poderão

ser destinadas a grupos de interesse em temáticas específicas

ou de forma sistêmica, quando relevante a todos servidores,

com conteúdos que serão definidos pela equipe da

GEPOD/DGDP, alinhada às demandas observadas ou

manifestadas por servidores, setoriais e seccionais de gestão

de pessoas.

As atividades poderão ser desenvolvidas de forma presencial

ou remota/online, sob responsabilidade da equipe de

coordenação do Programa, bem como por meio de parcerias e

grupos de trabalho organizados com servidores interessados

ou com experiência nos assuntos abordados.

QUAIS RECURSOS
SERÃO
UTILIZADOS PARA
IMPLEMENTAÇÃO
E MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA
SER SC?

Inicialmente as ações serão articuladas e desenvolvidas pela

equipe da Gerência de Políticas e Desenvolvimento de

Pessoas, da Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de

Pessoas (GEPOD/DGDP). Contudo, a proposta prevê a

interação e cooperação com outros servidores que se

mostrarem disponíveis e interessados, dos órgãos do Poder

Executivo estadual que poderão integrar os grupos de

trabalho para realização de novas ações e projetos vinculados

ao Programa.

Vislumbra-se a necessidade de fomento para a realização de

eventos de integração e capacitação de servidores

formadores e em formação, em ações para o desenvolvimento

ou para a aquisição de novos conhecimentos, habilidades e

atitudes, imprescindíveis para a prestação de serviços de

excelência.

O Programa SER SC prevê ainda investimentos naquilo que se

destina à aquisição ou desenvolvimento de ferramentas

tecnológicas para aprimoramento da comunicação com os

servidores.



QUAIS SÃO OS
PROJETOS E
AÇÕES  INICIAIS
DO PROGRAMA 

SER SC?

Dia do Servidor - Evento on-line em homenagem aos

servidores públicos com a presença de autoridades,

palestrantes nacionais e internacionais e participações

especiais.

Validoria - Canal aberto aos cidadãos e servidores para

validação e compartilhamento de atitudes e trabalhos

realizados por servidores do poder executivo catarinense

que de alguma forma impactam positivamente no serviço

público.

Momento SER SC - Encontros on-line e periódicos, com

temas relevantes e atuais com foco em

autodesenvolvimento.

#ORGULHODESERSC integração + aposentadoria

Projeto voltado a servidores ingressantes e servidores

próximos da aposentadoria, com atividades de integração

que possibilitem a troca de experiências de quem já

percorreu boa parte da jornada e as expectativas de quem

está chegando. O Orgulho de SER SC abordará desde

assuntos relacionados a direitos e deveres do servidor a

atividades vivenciais de autoconhecimento e

autodesenvolvimento que poderão auxiliar os servidores

no planejamento e ações para as novas fases de vida.

Programa Mindfulness para todos

Programa de extensão da UDESC em parceria com a

DGDP/SEA e o Programa SER SC, com a perspectiva, de

acordo com a demanda, de atividades exclusivas para

servidores do estado. O objetivo do Programa de

Mindfulness para todos é contribuir com ações voltadas

para a redução da ansiedade e melhor manejo do estresse

e fomentar o conhecimento sobre a atenção plena,

fornecendo ferramentas para melhoria do bem-estar e da

saúde de forma geral. O Programa oferece curso para

iniciantes e protocolos de prática por 8 semanas.



QUAIS ATIVIDADES
E TEMAS
PROGRAMADOS
PARA  O MOMENTO
SER SC?

As atividades do Momento SER SC ocorrerão em

encontros  virtuais  síncronos  e sem gravação realizadas

via Sympla Streaming / Zoom.  Com exceção do Programa

online Calma na Crise, as demais atividades acontecerão

em encontros mensais de duas horas. Abaixo estão

listadas as atividades previstas para os próximos meses:

Calendário 2021

Novembro  (10, 17 e 24)

Calma na Crise - Programa ofertado pelo Instituto Visão

Futuro, onde ensina técnicas simples e eficazes para

transcender a ansiedade, manter a calma e sentir os

benefícios do controle emocional e da saúde integral no

seu dia a dia.

Dezembro  (16) 

Propósito: qual o seu lugar no mundo? Palestra on-line

Calendário 2022

Janeiro (20) - Magia Disney no Servir

Fevereiro (03) - Gestão do tempo

Março (03) - Felicidade Institucional

Abril (07) - Emoções Positivas

Maio (05) - Engajamento

Junho (02) - Relacionamentos

Julho (07) - Propósito

Agosto (04) - Realização

Setembro (01) - Saúde e Vitalidade

Outubro (06) - Florescimento Humano

Novembro (03) - Linguagens do amor no trabalho

Dezembro (01) - Múltiplas inteligências: hora do CHA



QUAL O
CALENDÁRIO DE
ATIVIDADES
PROGRAMADAS
PARA  O  ORGULHO
DE SER SC ?

As atividades do #orgulhodesersc, acontecerão em

encontros  virtuais  síncronos  e sem gravação realizados

via Sympla Streaming / Zoom. Serão  dois encontros

mensais de duas horas/cada contemplando atividades

relacionadas a direitos e deveres e de autotrabalho. A

transformatura está programada como data extra, a ser

definida de acordo com o interesse dos participantes do

programa. Abaixo está o calendário previsto para as

atividades em 2022:

Calendário  #orgulhodesersc 2022

inscrições  (março) 

Encontro de  boas vindas, termos e regras (abril)

Direitos e Deveres (maio)

Autotrabalho (junho, julho , agosto, setembro, outubro)

Transformatura (novembro)



"Nenhum  de  nós  é  tão  bom

quanto  todos  nós  juntos"
 

Maiores informações e contatos: 
https://linktr.ee/programasersc

https://linktr.ee/programasersc

