INFORME COMERCIAL - 11 e 12 de outubro de 2014

Divulgação

RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO ÀS BOAS
PRÁTICAS EM RH
A 7ª edição do Prêmio Ser Humano,
promovido pela ABRH SC selecionou 29
projetos, entre os 91 inscritos nas categorias
Trabalhos Acadêmicos (especialização,
mestrado e doutorado), Cases em Gestão
de Pessoas (empresas) e Projetos
Socioambientais. A cerimônia de premiação
acontece em 21 de novembro, em Blumenau.
Reconhecer profissionais, estudantes e organizações
públicas e privadas de qualquer porte (micro, pequena, média
e grande empresa) que no escopo de atividade contribuíram
de modo relevante para a evolução da prática de gestão
de pessoas para promover o desenvolvimento humano e
das organizações é o objetivo do prêmio. Os contemplados
receberão troféu, certificado e o selo do Prêmio Ser Humano.
De acordo com Rosangela Mambrini, coordenadora do
Comitê Gestor do Prêmio deste ano, o incremento no número
de inscritos é um reflexo da credibilidade que o prêmio tem
em Santa Catarina. “As empresas premiadas apresentaram
resultados consistentes e aplicabilidade comprovada. O
Comitê Avaliador é composto por profissionais conceituados
em âmbito nacional na área de gestão de pessoas, têm
profundo conhecimento em RH”, ressalta.
Como novidade, este ano o regulamento do Prêmio Ser
Humano do Estado foi adequado ao Prêmio Nacional,
tornando as empresas premiadas em Santa Catarina aptas
a se candidatar.
Na visão da presidente da ABRH-SC, Luzia Fröhlich, o
Prêmio Ser Humano cresce a cada ano. “Percebemos que
os projetos apresentados vêm cada vez mais qualificados
e quanto mais qualificados os trabalhos, mais apresentam
o desenvolvimento de gestão de RH nas empresas e no
processo como um todo”, enfatiza.
A relação dos premiados está disponível no site da ABRHSC e também no Facebook.

ABRH-SC PARTICIPA DO CONGRESSO MUNDIAL DE
RH, NO CHILE
Comitiva da ABRH-SC participará do Congresso Mundial de
Recursos Humanos. A 15ª edição do evento será realizada
de 15 a 17 de outubro, em Santiago do Chile. O congresso é
um encontro de executivos com alto interesse na gestão de
pessoas e a convicção de que a área torna-se cada vez mais
um fator estratégico para as organizações em nível mundial.
Este ano, o tema central das discussões é “Voltar às origens:
a pessoa”, uma tendência mundial que coloca a pessoa
como foco da gestão organizacional. A programação contará
com conferências plenárias com mais de 16 palestrantes
e 11 workshops, além de Feira de RH com mais de 60
expositores.
Mais informações: www.lapersona.cl/portugues.
facebook.com/ABRHSC
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