Workshop “Mitos e Desafios do Teletrabalho”
Curso 100% Online
18 a 21 de Agosto de 2020.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
A Onix Capacitação Profissional há 10 anos, capacita e qualifica profissionais e servidores
das áreas pública e privada de forma prática, atualizada e ética, contribuindo para um
melhor desempenho das organizações, atendendo profissionais, funcionários e servidores
públicos e privados, identificando suas necessidades, garantindo um treinamento
específico, moderno e atualizado. Devido à pandemia do novo Corona vírus (Covid-19), a
Onix tem conhecimento dos desafios e da restrição aos encontros presenciais na
Administração Pública, assim apresenta uma nova forma de comunicação e trabalho para
os servidores, sem alterar a qualidade dos cursos, através da Capacitação online 100% ao
vivo.
APRESENTAÇÃO
A Revolução 4.0 está impactando o mundo do trabalho, não apenas no que diz respeito à
automação e ao uso de inteligência artificial, mas na forma de trabalhar e nas relações
entre todos os stakeholders. Pensar neste cenário e conhecer como as organizações de
mercado e públicas tem se comportado neste chamado mundo VUCA é fundamental para
construir o futuro.
A demanda por mais flexibilidade no horário de trabalho, o aumento da expectativa de
vida, a tendência de um maior equilíbrio entre a vida profissional e pessoal vem
estimulando as empresas e os órgãos públicos a adotarem a modalidade do teletrabalho
como uma forma de atração e engajamento do seu corpo funcional. Mas como implantar,
como gerenciar, comunicar, integrar equipes remotas? Muitos desafios, mitos e dúvidas
pairam sobre gestores, área de gestão de pessoas e funcionários. Assim, vamos bater um
papo sobre essa tendência do mundo corporativo.
OBJETIVO
Auxiliar no desenvolvimento nova mentalidade nos gestores e servidores sobre o impacto
do teletrabalho na entrega de resultados do órgão e na melhoria do clima organizacional.
- Conhecer as mudanças no mundo do trabalho;
- Promover a reflexão, por meio do autoconhecimento, das competências necessárias para
o teletrabalho;
- Auxiliar a liderança a fazer a transição na gestão do teletrabalho, com vistas aos
resultados organizacionais;
- Sensibilizar a liderança para a implantação do teletrabalho com a equipe;
- Conhecer formas de desenvolver o time e engajar o time nessa modalidade de trabalho
- Empoderar equipe, com vistas aos resultados da unidade
PÚBLICO ALVO
Profissionais de todas as áreas que queiram compreender como implementar e gerenciar
o teletrabalho.

METODOLOGIA
O curso será realizado em plataforma virtual, com interação entre professor e
participantes, 100% online ao vivo, com monitor a disposição dos mesmos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Mudanças no mundo do trabalho
- Nova mentalidade de entregas de resultados
- Iniciando o teletrabalho
- Fluxo do teletrabalho
- Competências, Acordos e entrevistas
- Desenvolvendo pessoas
- Ambientação, integração e inclusão do time
- Treinando e avaliando performance
- Comunicação com o time e tipos de feedback
- Ferramentas e gestão do tempo
- Gerenciando os resultados do teletrabalho
DO FACILITADOR

EQUIPE ONIX DE FACILITADORES
Agile Talent - Coordenadora de Educação e Desenvolvimento do TSE, tendo ocupado
cargos de liderança em Gestão de Pessoas no TST, STF, CSJT e MPF. Atuou na área de
Governança de TI. Diretora da ABRH-DF e Mentora de HR Techs pelo BrazilLab. Cofundadora do Lean Coffee (capítulo Brasília).
MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e em Psicologia Positiva, Psicóloga Organizacional
e do Trabalho. Master Coach de Carreira e Analista de Perfil comportamental.
Professora convidada do IBMEC, da ENAMAT – Escola Nacional da Magistratura do
Trabalho e da Escola do MPU, nas disciplinas de gestão da mudança organizacional,
qualidade de vida no trabalho e bem-estar, pessoas e liderança.
Palestrante, curadora e Facilitadora de workshops voltados para o Desenvolvimento
humano, Trabalho remoto, Employee Experience, RH Ágil, Liderança Ágil, Management
3.0, Felicidade no Trabalho, Cultura Organizacional e Desenvolvimento de Times.
Certificada em Agile Talent (ICP-TAL), LEGO® SERIOUS PLAY® Method Facilitator,
Management 3.0 Licensed Facilitator. Cultural Transformation Tools Practitioner®
Training (Barret Values Centre), Facilitadora FIB - Felicidade Interna Bruta, Facilitadora
Design Thinking para Educadores, Learning 3.0 Facilitator, Empretec.

LOCAL E DATA:
18 a 21 de Agosto de 2020.
Local: Ambiente virtual 100% online em plataforma de vídeo conferência.
Carga Horária: 16 h
Horário: 08h30min às 12h30min
Investimento: R $ 1.190,00 (Um mil cento e noventa reais).
Requisitos: Computador, conexão com internet, web câmera, navegador de
preferência Google Chrome, microfone e fone de ouvido.

Incluso: Material didático em formato digital e de Apoio e Certificado de
participação.
OBSERVAÇÕES:
O Empenho deverá ser enviado para o fax (61) 30326507 no máximo até 3 (três) dias
antes da realização do evento. Em caso do não envio, não será confirmada a inscrição dos
servidores. CANCELAMENTOS e/ou SUBSTITUIÇÕES: Os Cancelamentos deverão ser
informados até 5 (cinco) dias antes do evento. Todas as informações complementares
deverão ser feitas por escrito.
A Inscrição será confirmada somente após o envio da Nota de Empenho ou comprovante
de pagamento.
Mais informações: Fone: 61 3032 6538/Fax 30326507 /92773453
E-Mail: ONIXCAPACITAÇÃO@GMAIL.COM
Site: WWW.ONIXCAPACITACAO.COM.BR
CNPJ: 12.314.418/0001-52
Endereço: ST SHC/NORTE CL QUADRA 105 Bloco A Sala 114
70.734.510 - Asa Norte - BRASÍLIA – DF
Somos cadastrados no SICAF.
A ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL realiza treinamentos “in company”, adequando
seu conteúdo programático de acordo com as necessidades de sua Organização, com
excelente custo-benefício. Solicite-nos uma proposta.

