
  

 
 

Porto Alegre, 05 de abril de 2019. 
 

 
Oportunidade 34/2019  

Escopo: Liderança e Planejamento  

Tema: Rede de Agentes de Desenvolvimento 

Objetivo:  

Conduzir e auxiliar na construção de grupo de Agentes de Desenvolvimento da região Sinos, 

proporcionando um ambiente de rede de Agentes de Desenvolvimento com articulação e troca 

informações. 

Capacitar os participantes no planejamento das suas atividades diárias como Agente de 

Desenvolvimento, estimulando-os a ter iniciativa.  

Levar os participantes ao engajamento e ao comprometimento na execução das ações, na 

aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos e no seu relacionamento com o grupo. 

Público-alvo: Agentes de Desenvolvimento, servidores públicos. 

Carga horária estimada: 12h de capacitação (4 encontros de 3h), com intervalo mínimo de 30 dias. 

Metodologia sugerida:  

A capacitação deve conter na sua metodologia: 

• Compartilhamento do histórico dos municípios, o modelo desejado e desafios de trabalho 

em rede 

• Fomento à proatividade/liderança 

• Planejamento das ações dos Agentes de Desenvolvimento nas suas cidades.  

• Momento para apresentação de projetos e adequação dos planos de ações 

A solução deve desenvolver e/ou potencializar competências de liderança aos participantes, 

gerando motivação de pertencimento.  

Deve ter na sua composição atividades vivenciais, práticas desafiadoras que tratam de reação 

x emoção, experimentação, jogos empresarias, criatividade (simulações, artes cênicas, picth, 

momentos de insiths, entre outros) e momentos de participação de terceiros com bate-papo e 

apresentação de boas práticas e troca de informações.  

Deve ter previsto na metodologia conteúdos sobre governança, resiliência, relacionamento, 

proatividade, consenso, gestão de tempo, comunicação, legado e planejamento. Prever encontros 

com intervalo mínimo de 30 dias, com atividades para serem efetivadas pela rede. 

Conhecimento exigido:  

Comprovação via relato de experiência de formação e condução de grupo. Preferencialmente, com 

conhecimento na gestão pública e desenvolvimento econômico municipal.   

 

 



  

 
 

Conhecimento desejável:  

Experiência/formações em dinâmica de grupo, atividades vivenciais, jogos empresariais e 

desenvolvimento econômico municipal.  

Disponibilidade de atuação: ter disponibilidade para a execução do produto nos meses de junho, 

agosto, outubro, e dezembro na região Sinos. 

Tipologia sugerida: Curso 

Prazo de cadastramento: 22 de abril de 2019. 

 

Demandante: Rúbia Marques Dornelles 

Gerência de Soluções – SEBRAE/RS 

 

Observações finais: 

As empresas que possuem metodologias que contemplem os requisitos apresentados, devem 
realizar o credenciamento conforme os critérios previstos no Edital de Cadastramento e 
Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 
02/2016. Se a empresa já está cadastrada através deste edital, deve apenas apresentar seu produto 
em nosso Banco de Soluções de propriedade intelectual. 

 

http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF
http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF
http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF

