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Teletrabalho no setor público é tema de podcast do TCE

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) 

disponibilizou, por meio da Escola Paulista de Contas Públicas 

(EPCP), o 18º episódio do PodContas, acerca do artigo 

‘Teletrabalho no setor público: evolução normativa e potenciais 

benefícios’, de autoria da servidora do TCE-RJ e publicado na 

última edição da Revista Cadernos, da EPCP. 
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Nunca fez tanto sentido o poder da coletividade, como agora. Escolher car em casa quando é 
possível, reforça a nossa preocupação com o outro. Com pequenos cuidados demonstramos um 

grande amor ao próximo.

De maneira leve, prática e diferente, a Controladoria Interna acaba de lançar 

mais um produto à serviço do controle interno, o PodCast - Controle na Escuta.

Acabam de sair mais dois episódios inéditos sobre Sistema integrado de gestão 

na Administração Pública. 

Trilogia sobre 

Exercer a liderança para atitudes visando resultados positivos signica executar 

algo dependente de vontades pessoais dos prossionais envolvidos. É 

fundamental o desenvolvimento de competências, estratégias e preparar-se 

para o futuro. De que forma?

Gestão estratégica para Liderança de atitudes

Leia mais

clique aquiPara conferir na íntegra
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Espisódios inéditos do Controle na escuta. Conra!

A evolução da Administração Pública

Para entender a  Administração Pública é imprescindível o exercício de 

resgatar entendimentos e modelos de Administração praticados até então: 

Modelos Patrimonialista, Burocrático e Gerencial. O modelo de 

Administração Pública Patrimonialista foi àquele praticado...

Foco no Coletivo!

Leia mais

A importância da saúde mental nas empresas

Se considerarmos que nossa vida cotidiana é sustentada por pilares que 

representam as diversas áreas e contextos nos quais estamos inseridos, 

encontrar o autocontrole passa a ser um exercício diário que requer esforço e 

energia. Tal prática que deve ser motivada pelo desejo de... Leia mais

Liderança

Conra e compartilhe!

https://ci.cps.sp.gov.br/gestao-estrategica-na-lideranca-para-atitudes-resultados-positivos/
https://www.tce.sp.gov.br/6524-teletrabalho-setor-publico-e-tema-podcast-tce
https://ci.cps.sp.gov.br/a-evolucao-da-administracao-publica/
https://ci.cps.sp.gov.br/a-importancia-da-saude-mental-nas-empresas/
https://ci.cps.sp.gov.br/podcast-controle-na-escuta/
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