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ónia Tavares no júri de ‘Factor X!’

Poiares Maduro garante que RTP e Lusa não terão problemas de financiamento

Oito museus de Lisboa fazem descontos em bil

Pesquisa...
Sexta-Feira, 20 De Setembro De 2013
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aos prémios europeus do sector público
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0 Comentário

Esta nomeação reconhece o trabalho feito pelo Governo Regional para modernizar,
desmaterializar, uniformizar processos, racionalizar e partilhar recursos entre as nove
ilhas.
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10. Last Call for 3 D

Os Açores estão na corrida aos European Public Sector Awards 2013 (EPSA). Das 31
candidaturas europeias apresentadas inicialmente para a categoria de Administração
Regional foram seleccionadas sete, entre as quais a do Governo Regional dos Açores.
O projecto nomeado é relativo à gestão dos Recursos Humanos do arquipélago e integra a
Bolsa de Emprego (BEP – Açores), os Quadros Regionais de Ilha e o Sistema de
Informação de Gestão de Recursos Humanos para a Administração Regional dos
Açores (SIGRHARA).
Este projecto foi desenvolvido com a colaboração da Quidgest e inclui a implementação
do SIGRHARA, sistema de informação integrado que promove a partilha de informação e
de serviços entre as ilhas do arquipélago.
Para João Paulo Carvalho, senior partner da Quidgest, este é «o melhor exemplo de
utilização de serviços partilhados da Administração Pública Portuguesa». Este responsável
considera que a nomeação deste conjunto de sistemas é «o reconhecimento do muito
trabalho desenvolvido pela equipa de projecto e do suporte estratégico garantido por
parte do Governo Regional».
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