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II) Projeto Gestão por 
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III) Processo de 

Levantamento de 
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IV) Desenvolvimento 
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informatizado; 

 
V) Próximos passos.  

AGENDA 

O MPSC e sua experiência 



CONTEXTO ESTRATÉGICO 
DO PROJETO 



O MPSC e sua experiência 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

• Conclusão do Planejamento estratégico em 2012, no qual foram 
estabelecidas as ações para os próximos 10 anos; 
 

• A responsabilidade pelo desenvolvimento de ações para a 
consecução do Objetivo Estratégico n. 19, qual seja “Ter pessoal 
qualificado e em número suficiente”, é atribuída à Coordenadoria 
de Recursos Humanos – CORH, por meio da Gerência de 
Desenvolvimento de Pessoas – GEDEP, criada para este fim pela Lei 
Complementar Estadual n. 579, de 26 de setembro de 2012; 
 

• A fim de atingir tal objetivo, a GEDEP inicia os estudos do modelo 
de Gestão por Competências, buscando obter a modernização dos 
processos de Gestão de Pessoas em conformidade com as teorias 
contemporâneas e as práticas organizacionais públicas e privadas. 



O MPSC e sua experiência 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

   O Decreto n. 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, instituiu a Política 
e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional, com as seguintes 
finalidades: 
 

   I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos 
prestados ao cidadão; 

   II - desenvolvimento permanente do servidor público; 
   III - adequação das competências requeridas dos servidores aos 

objetivos das instituições, tendo como referência o plano plurianual; 
   IV - divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e 
   V - racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. (grifo 

nosso). 



O MPSC e sua experiência 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
• A fim de verificar a existência da implementação e os resultados da 

Gestão por Competências em outros órgãos públicos, entrevistou-
se 21 (vinte e um) Órgãos do Ministério Público dos estados, além 
do Ministério Público Federal e do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios.  
 

• Como resultado, encontrou-se que haviam muitas iniciativas em 
estudos, contudo nenhuma implantada. 
 

• O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios foi utilizado 
como benchmarking  devido à nacionalmente reconhecida 
experiência de implantação da Gestão por Competências. 



O MPSC e sua experiência 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 

 
• Alinhamento das políticas e práticas de gestão de pessoas com os 

objetivos, missão e valores organizacionais; 
• Ações de recrutamento e seleção internas focadas nas 

necessidades de competências de cada área; 
• Alinhamento das competências técnicas e gerenciais aos processos 

de trabalho; 
• Definição de critérios claros para avaliação do desempenho de cada 

servidor, buscando identificar o que cada profissional necessita; 
• Sistematização e melhoria do desempenho dos processos de 

capacitação e desenvolvimento de pessoas; 
• Manutenção de um Clima Organizacional favorável ao 

desenvolvimento de pessoas no MPSC. 
 



O MPSC e sua experiência 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
ETAPAS POSTERIORES ATÉ O INÍCIO DO PROJETO 

 
• Elaboração  do Plano de Projeto pela GEDEP/CORH; 

 
• Apresentação e aprovação pelo Procurador-Geral de Justiça no dia 

4 de julho de 2013; 
 

• Assinatura do contrato e início do Projeto com a Fundação Instituto 
de Administração – FIA em 1º de novembro de 2013. 
 



PROJETO GESTÃO POR 
COMPETÊNCIAS NO MPSC 



COMPETÊNCIAS 

inputs outputs 

CAPACIDADES/ 

QUALIFICAÇÕES 

MOBILIZAÇÃO 
DAS CAPACIDADES 

(ENTREGA) 

Formação 

Conhecimentos 

Habilidades 

Atitudes 

Contribuição e  
Agregação de 

Valor 

Mensagens importantes para balizar a atuação dos profissionais e 
 propiciar a efetiva contribuição e agregação de valor 



Objetivos do Projeto 

 Identificar as competências dos cargos e das funções, tendo como base os objetivos 

estabelecidos no Planejamento Estratégico; 

PROJETO DE ELABORAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 

 Mapear as competências de membros e servidores; 

 Promover o desenvolvimento das pessoas para o alcance dos níveis das competências 

requeridas pela sua função/cargo. 

 Identificar as lacunas existentes entre as competências dos cargos e das funções e 

aquelas de seus ocupantes; 



Resultados Esperados com o Projeto 



Metodologia 

(Equipe de RH e 
Consultoria) 

Grupo de 
Coordenação 

• Aporta o referencial conceitual e metodológico e 
potencializa a produção dos demais grupos. 

• Fornece suporte para as atividades dos demais 
grupos. 

• Fornece expectativas em relação 
ao Projeto. 

• Valida encaminhamento em cada 
Etapa. 

Corpo Diretivo 

Grupo de Modelagem 
(conjunto representativo  

de gestores) 

• Estabelece parâmetros básicos do 
Projeto. 

• Desenvolve critérios e sugere 
estratégia de implantação do 
Projeto. 



Etapas 

ETAPA 1 – PLANEJAMENTO E DIAGNÓSTICO 
Reuniões com a Equipe de RH; entrevistas com os gestores 
selecionados do MPSC; análise de documentos. 
 

PRODUTO I.1 – Planejamento do projeto 
• Definição da abrangência do projeto e das premissas a serem 
adotadas na configuração dos critérios;  
• Estabelecimento de cronograma e detalhamento da metodologia 
de trabalho;  
• Definição dos participantes do Grupo de Modelagem. 
 

PRODUTO I.2 – Diagnóstico e pré-modelo 
• Análise do contexto do MPSC; 
• Direcionadores para a modelagem; 
• Homogeneização conceitual dos abrangidos. 



Etapas 

ETAPA 2 – MODELAGEM 
Realização de workshops com os diversos grupos envolvidos e 
reuniões com o corpo diretivo do MPSC e Equipe de Coordenação. 
 

PRODUTO II.1 – Competências Organizacionais 
 

PRODUTO II.2 – Competências Gerenciais 
 

PRODUTO II.3 – Regras de funcionamento dos processos abrangidos 
• Formulário de avaliação; 
• Escala de avaliação; 
• Processo e regras de avaliação; 
• Bases para a estruturação do Plano de Desenvolvimento Individual 
(PDI). 

 

PRODUTO II.4 – Competências Técnicas 
 



Etapas 

ETAPA 3 – IMPLANTAÇÃO 
Apoio à implantação; capacitação dos gestores e servidores; e 
relatório dos gaps, bem como dos pontos fortes. 
 
PRODUTO III.1 – Plano de implantação do Projeto 
 
PRODUTO III.2 – Execução dos Treinamentos 
 
PRODUTO III.3 – Relatório de análise dos resultados do 1º ciclo 



Competências organizacionais e gerenciais 

SERVIDORES 
FUNÇÕES 

GERENCIAIS 
MEMBROS 

Foco nos Resultados 

Melhoria Contínua/ Inovação 

Relacionamento Profissional 

Compartilhamento de Conhecimento/ Desenv. Contínuo 

Foco no Cidadão e Cliente Interno 

Assumir Responsabilidades 

Gestão de Conflitos 

Gestão de Pessoas 

Gestão do 
Conhecimento 

Atuação Estratégica 

Tomada de Decisão 



Desdobramentos das Competências Org. e Gerenciais 

SERVIDORES 
FUNÇÕES 

GERENCIAIS 
MEMBROS 

Estratégico 

Tático 

Estratégico 

Tático 

Operacional 

Nível 

superior 

Nível médio 



PROCESSO DE ANÁLISE 



Ciclo de Análise 



Como funcionará o Processo de Análise para os servidores? 

Competências 
Organizacionais e 

Gerenciais 

Competências Técnicas 

Profissional 
• realiza sua auto análise nas competências Organizacionais  (ou 
Gerenciais) e Técnicas. 
•Aponta no mínimo três pontos de destaque e três pontos a 
desenvolver. (apontar no máximo cinco pontos). 
•Identifica fatos e dados do dia a dia do que exemplifiquem 
situações reais nos pontos de destaque e pontos a desenvolver. 

 
 
Gestor 
• realiza a análise do profissional nas competências 
Organizacionais (ou Gerenciais) e Técnicas. 
•Aponta no mínimo três pontos de destaque e três pontos a 
desenvolver. (apontar no máximo cinco pontos). 
•Identifica fatos e dados do dia a dia do profissional que 
exemplifiquem situações reais nos pontos de destaque e pontos a 
desenvolver. 

 
  



Como funcionará o Processo de Análise para os membros? 

Competências 
Organizacionais e 

Gerenciais 

Competências Técnicas 

Membro 
• realiza sua auto análise nas competências Organizacionais  (ou 
Gerenciais) e Técnicas. 
•Aponta no mínimo três pontos de destaque e três pontos a 
desenvolver. (apontar no máximo cinco pontos). 
•Identifica fatos e dados do dia a dia do que exemplifiquem 
situações reais nos pontos de destaque e pontos a desenvolver. 

 
 
Convidado (opcional) 
• realiza a análise do profissional nas competências 
Organizacionais (ou Gerenciais) e Técnicas. 
•Aponta no mínimo três pontos de destaque e três pontos a 
desenvolver. (apontar no máximo cinco pontos). 
•Identifica fatos e dados do dia a dia do profissional que 
exemplifiquem situações reais nos pontos de destaque e pontos a 
desenvolver. 

 
  



Processo de Análise - Evidências 

Que fatos e dados do dia a dia do profissional exemplificam situações reais que levaram 
a atribuir o ponto de destaque e o ponto a desenvolver? 

 Pode ser feito para qualquer frase/competência. 

 Registrar fatos e dados para os pontos a desenvolver, provocadores de maiores 
dúvidas. 

 Conversas ou feedbacks devem ocorrer logo após os acontecimentos. 

 Relembrar pontos observados durante todo o período e não somente nos últimos 
dias/semanas. 

Importante: 
Haverá um espaço para registro dos fatos e dados no 
sistema! 



FEEDBACK 



Etapas 

• Reunião de feedback para consolidação dos questionários e 
alinhamento de expectativas. 
 

• Avaliação do Ciclo de Mapeamento de Competências (realizado 
pelas pessoas que foram avaliadas). 



Questionário de avaliação sobre o ciclo. 

1

2

3

4

5

6

7
Você  acredita que o processo de gestão por competência contribuirá para o seu 

aperfeiçoamento profissional?

Seu(sua) gestor(a) reuniu-se com você para realizar a sua análise e feedback?

Você utilizou sua autoanálise na Reunião  com seu(sua) gestor(a)?

A Reunião de feedback foi realizada com base em fatos e dados do seu dia a dia?

O feedback contribuiu para que você identificasse oportunidades de 

desenvolvimento na sua atuação profissional?

Você se sentiu à vontade para manifestar sua opinião na Reunião?

Foi elaborada a Agenda de Desenvolvimento na Reunião?

Sugestão de pergunta para os próximos ciclos: Além da reunião houve outra oportunidade de feedback durante o período 
de Acompanhamento? 



Ciclo de Análise 



AGENDA DE DESENVOLVIMENTO 



Como funcionará? 

Elaboração da Agenda 

Quais ações que podem contribuir para seus pontos a desenvolver e de destaque? 
É necessário desenvolver algum aspecto técnico fora da área de atuação? 

 
Profissional e Gestor irão definir ações de desenvolvimento relacionadas a(s) 
análise(s) anterior(es).  

Gestor deverá refletir sobre prioridades de competências organizacionais/técnicas de 

sua equipe/área para o ajuste dos pontos de desenvolvimento da Agenda de cada 

profissional.  

Reflexão sobre...  

•necessidades de aprimoramento das competências organizacionais e técnicas da área 

versus desafios e objetivos estratégicos.  

•necessidades e expectativas específicas de cada profissional.  



Exemplos de Ações de Desenvolvimento 

AÇÕES FORMAIS 

Treinamentos Internos/Externos 

Cursos de Formação 

Congressos/Palestras/Seminários 

AÇÕES VIVENCIAIS 

Orientação On the Job  

Coaching Interno  Mentoring 

Melhores Práticas 

Rotação de Atividades  

Visitas 

Grupos de Trabalho  

Facilitador de Treinamento  

Fóruns/Comunidades Externas  

Estágio em outra 
área/unidade 

Projetos Corporativos  

AÇÕES DE AUTODESENVOLVIMENTO 

Filmes 

Leituras 

Trabalhos com a comunidade 



Pirâmide de Aprendizagem 

Taxa Média  de Retenção 

10% 

5% 

20% 

30% 

50% 

75% 

80% 

Dale, E, 1969 



Desenvolvimento Individual e Organizacional 

Análise de 
Competências 

Agenda de Desenv. Individual 

Ações 
formais 

Ações 
Vivenciais 

Calendário 
Institucional 

de T&D 

GAP’s e 

fortalecimento  

de  

pontos  

de destaque 

 

Necessidades 
Estratégicas + 

Ações 
Autodesenvolvimento 



Acompanhamento da Agenda de Desenvolvimento  

ANÁLISES DE RESULTADOS 
A ação foi eficaz 

frente aos objetivos 
pretendidos? 

Contribuição para o dia a 
dia no trabalho 

Dificuldades ou obstáculos 
encontrados 

Alternativas de solução 
encontradas para solucioná-los 

Anotações Gerais 

Sim Não 

      

      

      

      



PROCESSO DE LEVANTAMENTO DE 
COMPETÊNCIAS 



ETAPA 1 – PLANEJAMENTO E DIAGNÓSTICO 

• Realização de entrevistas com os gestores do Grupo de Modelagem 
e do Grupo Diretivo; 

 
• Análise documental (Planejamento estratégico, normas 
institucionais etc) 

 
• Identificação dos benefícios de implementar a Gestão por 
Competências para os profissionais e para o MPSC; 

 
• Levantamento de expectativas em relação ao Projeto; 



ETAPA 1 – PLANEJAMENTO E DIAGNÓSTICO 

• Levantamento dos principais desafios de gestão de pessoas do 
MPSC: 

 



ETAPA 1 – PLANEJAMENTO E DIAGNÓSTICO 

• Estabelecimento dos aspectos facilitadores e restritores: 
 



ETAPA 1 – PLANEJAMENTO E DIAGNÓSTICO 

• Reflexão inicial das competências organizacionais e gerenciais, com 
as mensagens propostas pela FIA, a partir dos trabalhos já realizados, 
principalmente as entrevistas. 



ETAPA 2 – MODELAGEM 

• Realização de 4 workshops com o grupo de modelagem para a 
definição das  Competências Organizacionais e Competências 
Gerenciais, a partir das mensagens coletas pela FIA nas entrevistas, e 
dos níveis de complexidade. 

 
• Proposta de regras de funcionamento dos processos abrangidos, 
que foi aprovada pelo Grupo Diretivo, contendo: 
 Formulário de avaliação; 
 Escala de avaliação; 
 Processo e regras de avaliação; 
 Bases para a estruturação do Plano de Desenvolvimento Individual 
(PDI). 

 

• Realização de workshops pela FIA e visitas às áreas para o 
mapeamento das competências técnicas pela equipe da GEDEP. 

 
 



TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW 

FIA e Equipe de Coordenação 
• Realização de reuniões; elaboração de relatórios; 

acompanhamento e supervisão da implantação; capacitação e 
acompanhamento do levantamento das competências técnicas. 

 
FIA e Profissionais do MPSC 
• Disponibilização de artigos sobre o tema Gestão de Pessoas por 

competências, quando necessário. 
• Metodologia de trabalho participativa, por meio da realização de 

workshops com o Grupo de Modelagem.  
• Elaboração de apresentações, relatórios e manuais que sistematizam 

os resultados das etapas de trabalho, contemplando os produtos 
obtidos. 



DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 
INFORMATIZADO 



SISTEMA INFORMATIZADO 

O MPSC já possuía um sistema informatizado (BS3) que continha um 
módulo de Gestão por Competências (CPT3), até então nunca 
utilizado. 
 
Com a necessidade, customizou-se o módulo, a partir do modelo 
construído. 



SISTEMA INFORMATIZADO 

Etapa de Avaliação. 
  
Tela inicial para os avaliados. 



SISTEMA INFORMATIZADO 

Etapa de Avaliação. 
  
Tela inicial para os avaliadores. 



SISTEMA INFORMATIZADO 

Etapa de Avaliação. 
  
Questionário. 



SISTEMA INFORMATIZADO 

Etapa de Avaliação. 
  
Questionário (continuação). 



SISTEMA INFORMATIZADO 

Etapa de Avaliação. 
  
Questionário (continuação). 



SISTEMA INFORMATIZADO 

Etapa de Feedback e Elaboração da Agenda. 
  
Tela inicial para os avaliadores. 



SISTEMA INFORMATIZADO 

Etapa de Feedback e Elaboração da Agenda. 
  
Consolidação dos questionários. 



SISTEMA INFORMATIZADO 

Etapa de Feedback e Elaboração da Agenda. 
  
Consolidação dos questionários (continuação). 



SISTEMA INFORMATIZADO 

Etapa de Feedback e Elaboração da Agenda. 
  
Consolidação dos questionários (continuação). 



SISTEMA INFORMATIZADO 

Etapa de Acompanhamento. 
  
Tela inicial para os avaliadores. 



SISTEMA INFORMATIZADO 

Etapa de Acompanhamento.   
Acompanhamento da agenda. 



Passos 

PRÓXIMOS PASSOS 



Próximos Passos 

DEZ JAN FEV MAR ABR OUT NOV 

Evento de 
Capacitação 

Processo de 
Desenvolvimento: 

Análise + Reunião de 
Feedback + 

Elaboração da Agenda 
de Desenvolvimento 

(em parte) 

Realização do Plano de 
Desenvolvimento 

Organizacional + Execução 
das Agendas + 

Acompanhamento 

Modelo 
implantado em 
todo o Estado 

OUT/2015 

Início 

Próximo 

Ciclo 



Obrigado! 

Contato GEDEP: 
gedep@mpsc.mp.br 
(48) 3330-2310 

Contato FIA: 
cassianom@fia.com.br 
nathaliep@fia. com.br 
andreap@fia.com.br 
 
 

Contato RESULT: 
result@resultco.com.br 
(48) 3028-0978 
http://www.resultco.com.br 













































  



  

Competência é a capacidade de realizar algo.

Para realizar algo, é necessário ter recursos 
disponíveis (suporte organizacional) e utilizá-los em 
determinada situação, com o objetivo de obter um 

resultado.

Definições



  

Definições

 Competência: conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes.



  

Dimensões das Competências

Conhecimento Saber Concluir curso de Gestão de 
Conflitos

Habilidade Saber Fazer Demonstrar capacidade de 
negociar conflitos

Atitude Querer Fazer Negociar os conflitos quando esses 
aparecerem 



  

Competências e Referenciais de Desempenho

Sabemos que uma pessoa demonstra uma 
competência através de referenciais de 

desempenho.



  

Competências e Referenciais de Desempenho

Competência Referenciais de Desempenho

COMUNICAÇÃO - Repassar com tempestividade aos colaboradores as 
decisões administrativas que possam modificar os 
processos de trabalho ou impactar carreira e 
benefícios.

- Incentivar o diálogo, a troca de ideias e o 
compartilhamento de conhecimentos, de forma a 
aprimorar o processo decisório.

TOMADA DE 
DECISÃO

- Posicionar-se ativamente frente às decisões, 
defendendo a importância das atividades da área sob 
sua responsabilidade por meio de dados e 
argumentos técnicos.

- Tomar decisões administrativas com base em 
pareceres técnicos consistentes de sua equipe de 
trabalho.



  

Como são descritos os referenciais de 
desempenho?

Comportamento
(Verbo + Objeto 

da ação)

Critério Condição

Negociar demandas 
conflituosas com 
pares, superiores e 
subordinados

apoiando-se em 
argumentos técnicos 
razoáveis e 
consistentes.

com transparência



  

Como são descritos os referenciais de 
desempenho?

Comportamento
(Verbo + Objeto 

da ação)

Critério Condição

 Acompanhar 
sistematicamente as 

atividades 
existentes em sua 
área de atuação, 

avaliando com 
critérios técnicos 
necessidades de 

mudança  ou 
interrupção de 

projetos ou 
processos de 

trabalho.



  

Classificação das Competências

Competências Organizacionais
São aquelas que dizem respeito à organização 

como um todo.

Básicas – são aquelas que qualquer organização 
deve ter para existir.

Essenciais – são aquelas que dizem respeito à 
finalidade da organização.



  

Classificação das Competências

Competências Organizacionais

Ex.:

Básica: Ser capaz de se estruturar como uma organização 
sistêmica, integrada e ágil.

Essencial: Buscar a justiça, a cidadania, o combate ao crime e à 
corrupção, sendo reconhecida, nacional e internacionalmente, 

como uma instituição de credibilidade.



  

Classificação das Competências

Competências Humanas
São aquelas demonstradas pelas pessoas.

Fundamentais – são aquelas que todos os 
servidores devem ter, independente da área de 

atuação.

Gerenciais – são aquelas os gestores devem ter, 
independente da área que gerenciam.



  

Classificação das Competências

Competências Humanas
São aquelas demonstradas pelas pessoas.

Técnicas – São aquelas que os servidores 
ocupantes de determinado espaço ocupacional 

devem possuir.

Técnicas Gerenciais – São aquelas que os 
gestores de áreas específicas devem demonstrar.

*Farão parte do escopo do segundo projeto.



  

II - O que é Gestão por Competências?



  

Sistema de informação 
estratégica que orienta as ações 
de desenvolvimento profissional 

e organizacional na direção 
correta.

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS



  

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS

Torna a Gestão de Pessoas mais transparente, na 
medida em que estabelece critérios objetivos para a 
seleção, avaliação, desenvolvimento e retribuição.



  

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS NO MPF

a) Selecionar Pessoas (interna ou externamente): pois 
conhece quais competências devem ser atraídas.

b) Desenvover Pessoas: porque sabe de quais competências 
necessita.

c) Avaiar Pessoas: pois existe clareza sobre o objeto de 
desempenho.

d) Incentivar Pessoas: de forma mais justa, pois a 
recompensa deve ser dirigida àqueles que se orientaram 

com base nos objetivos e metas organizacionais.



  

III – Gestão por Competências no MPF



  

Objetivos

● Mapeamento das competências organizacionais, 

fundamentais e gerenciais;

● Elaboração e aplicação da avaliação gerencial, que irá 

subsidiar o programa gerencial do MPF;

● Subsidiar a adaptação dos subsistemas de gestão de 

pessoas à gestão por competências.



  

Atividades Realizadas

1. Abertura: Palestra com o Prof. Carbone

2. Cursos EAD

3. Capacitação da Equipe

4. Descrição das Competências Organizacionais

5. Descrição das Competências Fundamentais e Gerenciais



  

Atividades Realizadas

6. Grupos Focais com servidores e gestores para validação das 
competências Gerenciais.

7. Entrevista com Procuradores-Chefe e Secretários para validação das 
competências Organizacionais, Fundamentais e Gerenciais.

8. Pesquisa de validação das competências com todos os servidores



  

Próximas Atividades

1.Sensibilização para a Avaliação Gerencial.

2.Lançamento do Dicionário de Competências.

3.Realização da Avaliação Gerencial no MPF.



  

Introdução:
O objetivo deste manual é orientar o usuário do sistema de Avaliação Gerencial 
do programa de Gestão por Competências quanto ao acesso e preenchimento 
dos questionários disponíveis para resposta.
Para este manual foi utilizado um exemplo de um ocupante de função de chefia, 
a fim de serem exibidos todos os níveis de avaliação existentes no sistema 
(Auto-avaliação, Chefia, Pares e Equipe).
Conforme a posição na estrutura organizacional ou a ocupação de função de 
chefia, tanto os tipos de avaliação bem como as pessoas relacionadas podem 
variar, de acordo com as regras da Avaliação Gerencial.
A seguir, são descritas as orientações para acesso ao sistema e uso de suas 
funcionalidades.

Manual do Sistema



  

Acesso

Para acessar o sistema, basta informar o e-mail e a senha de rede na tela de login do 
sistema, acessível pelo banner disponibilizado na intranet.



  

Tela Inicial

Conforme a figura acima, é possível visualizar a situação de preenchimento dos questionários 
no ícone localizado no lado direito de cada item. Inicialmente estarão todos com o ícone de 
“Pendente” e à medida que forem sendo preenchidos mudarão para o ícone de “Concluído”.
Ícones de questionário pendente e concluído, respectivamente.
Para responder um questionário, basta clicar no botão “Responder” no lado esquerdo de cada 
item.



  

Questionário
Ao se clicar no botão “Responder”, será aberto o questionário correspondente ao servidor 

selecionado  para
preenchimento. No exemplo abaixo foi escolhida a opção do próprio servidor, que ocupa uma 

função de
chefia e preencherá a auto-avaliação.



  

Questionário (cont.)
Na tela dos questionários são exibidas as competências que devem ser avaliadas, cuja resposta deve ser

selecionada dentre as seguintes opções:
• Não atende;

• Atende parcialmente;
• Atende;

• Atende e compartilha.
Atenção: caso a resposta escolhida seja “Não atende” ou “Atende e compartilha”, o preenchimento do

campo de observação é obrigatório.
Escolha a resposta de cada competência, conforme abaixo:



  

Questionário (cont.1)

Após prestar as respostas, clique no botão “Salvar” para concluir o preenchimento de 
cada questionário:

Após a conclusão do correto preenchimento de um questionário, o 
ícone da situação muda para
“Concluído”, conforme acima.



  

Questionário (cont.2)

Para sair do sistema, clique no botão “Sair” localizado no canto 
superior direito da tela:



  

OBRIGADA!
Sabrina Maiolino de Araujo

competencias@pgr.mpf.gov.br

Equipe:

Nadya Rodrigues Gomes de Sousa – Gerente do Projeto
Fábio Laporte – Gerente Substituto

Angelina Vieira
Bruno Gouveia
Cibele Araújo

Maria Emília Machado
Isabela Medeiros

mailto:competencias@pgr.mpf.gov.br




PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA 
GESTÃO POR COMPETÊNCIAS: ETAPA 

DE MAPEAMENTO





• Por entender a importância e relevância da noção de competências para o
aprimoramento dos processos de trabalho e do valor agregado à execução
das estratégias para o alcance dos objetivos máximos da organização
rumo a sua visão de futuro, o MPT valida este projeto, reconhecido pela
Portaria nº 523 de 26 de agosto de 2014. São objetivos do projeto, nessa
etapa, a serem alcançados em um ano:

1. Mapear e definir as competências da instituição;
2. Disseminar conhecimento e informação acerca das competências no âmbito do

MPT;
3. Buscar o alinhamento com iniciativas dos demais ramos do MPU, formando com

eles parceria;
4. Realizar oficinas, sob a orientação do Professor Pedro Paulo Carbone, que

sedimente e nivelo o conhecimento da organização para o aprimoramento do
modelo de competências;

5. Dar subsídio para etapas posteriores, ocasião em que a gestão por competência
passará a ser aplicada nos diversos subsistemas de gestão de pessoas, com ênfase
na avaliação do desempenho e capacitação dos servidores, identificado o gap ou
lacuna de competências.



“gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias
ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance
dos objetivos da instituição”.

Segundo o decreto presidencial
no5.707, de 2006, que institui a
Política Nacional de
Desenvolvimento de Pessoal, a
gestão por competência é:



•Ao realizar estudos acerca da governança em gestão de pessoas, o Tribunal de
Contas da União verificou que há um caráter rudimentar no plano estratégico,
ainda que organizado no plano cartorário.
•Recomenda-se, portanto, por meio do Acórdão 3023/2013,que órgãos e
entidades da Administração Pública passem a se orientar de maneira estratégica
à gestão de pessoas, adotando, por conseguinte, a gestão por competências.

O TCU RECOMENDOU QUE OS ÓRGÃOS ORIENTEM SUAS UNIDADES
SUBORDINADAS A ESTABELECER FORMALMENTE OBJETIVOS,
INDICADORES E METAS NA ÁREA DE PESSOAL E QUE PASSEM A ADOTAR A
PRÁTICA DE SELECIONAR GESTORES CONSIDERANDO ASPECTOS DE
COMPETÊNCIA. OS ÓRGÃOS GOVERNANTES DEVERÃO REALIZAR
SISTEMATICAMENTE AUDITORIAS INTERNAS E ADOTAR MEDIDAS PARA
GARANTIR OFERTA DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

PARA SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS.





• A etapa de Mapeamento faz parte de um
programa mais amplo. Promovida em
concomitância com a sensibilização e
capacitação em competências, ajudará a
promover a gestão estratégica de pessoas com
foco na modernização e nas competências.
Espera-se que, no decorrer de cinco anos,
tenham sido implementadas as seguintes
medidas:



1. Criação de uma Diretoria, Seção ou Setor que se destine à aplicação de
modernização e gestão por competências, restando afastado do caráter
burocrático e cartorial da gestão de pessoas, institucionalizando o modelo
para que subsista ao processo sucessório;

2. Aplicação da capacitação por competências, uma vez mensurado o gap ou
lacuna de competências;

3. Implantação da avaliação do desempenho por competências, com software
específico que agilize o processo avaliativo, diminua a subjetividade e
estabeleça sistema de feedback;

4. Monitoramento das competências emergentes, estáveis, declinantes e
obsoletas para que o sistema mantenha-se em equilíbrio dinâmico;

5. Melhoria dos critérios de seleção e estabelecimento de conhecimentos
requeridos de novos servidores e membros;

6. Concurso de remoção orientado, sobretudo, pelas competências;
7. Desenvolvimento de pessoas por meio de trilhas de aprendizagem e

capacitação de instrutores internos para que se reduza o impacto
orçamentário com contratações.



ESCOPO DO PROJETO DE MAPEAMENTO:

▪ Oficinas, palestras, workshops de sincronização do conhecimento por meio
de consultoria externa;

▪ Descrição das competências (Organizacionais, individuais transversais,
comportamentais – gerenciais e funcionais) segundo metodologia do
professor Carbone (verbo e seu objeto + critério + condição);

▪ Realização de análise documental, questionários, entrevistas, grupos focais
e outras técnicas de levantamento de informações;

▪ Realização de sensibilização na PGT e PRTs por meio de cursos e palestras
(presenciais e em ambientes virtuais) e divulgação institucional (painéis,
folders, intranet e e-mail);

▪ Desenvolvimento de logomarca, de slogans e de materiais promocionais;
▪ Entrega das competências descritas (organizacionais, transversais,

comportamentais gerenciais e funcionais e competências técnicas da Seção
de Treinamento da CODEP).



• A união sinérgica dessas competências, das presentes e
requeridas, auxilia no alcance dos objetivos da organização e
cria no indivíduo o sentido do trabalho.

Individuais 
transversais

Comportamentais

Técnicas

C
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A

C
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N
A
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COMPETÊNCIAS 
ORGANIZACIONAIS

Oficina de 
nivelamento

Análise 
documental

Descrição das 
competências

Grupo Focal 1

Reunião de 
validação

Grupo focal 2

Reunião de 
feedback

Entrevistas

Síntese das 
análises

(priorização)

Orientação -
Carbone

Descrição final 
das 

competências

COMPETÊNCIAS 
INDIVIDUAIS 
UNIVERSAIS

Oficina de 
nivelamento

Análise 
documental

Descrição das 
competências

Reunião de 
validação

Reunião de 
feedback

Entrevistas

Síntese das 
análises

(priorização)

Orientação -
Carbone

Descrição final 
das 

competências

COMPETÊNCIAS 
GERENCIAIS E 
FUNCIONAIS 

COMPORTAMENTAIS

Oficina de 
nivelamento

Análise 
documental

Descrição das 
competências

Reunião de 
validação

Reunião de 
feedback

Entrevistas

Síntese das 
análises

(priorização)

Orientação -
Carbone

Descrição final 
das 

competências

VALIDAÇÃO DAS 
COMPETÊNCIAS

Elaboração de 
questionários

Aplicação dos 
questionários

Análise dos 
resultados

Dicionário de 
competências

Publicação dos 
resultados

COMPETÊNCIAS 
TÉCNICAS - SEÇÃO DE 

TREINAMENTO

Oficina de 
nivelamento

Análise 
documental

Descrição das 
competências

Reunião de 
validação

Reunião de 
feedback

Entrevistas

Síntese das 
análises

Orientação -
Carbone

Descrição final 
das 

competências

MODELO DE 
AVALIAÇÃO DO 

DESEMPENHO POR 
COMPETÊNCIAS

Definição das 
competências

Análise das 
ferramentas de 

avaliação

Definição das 
ferramenta

Adequação da 
ferramenta às 
competências

Instrumento de 
avaliação - PDCI

Manual do 
modelo de 
avaliação

Ranking das 
competências

Aplicação das 
competências

Feedback de 
resultados

CURSO DE 
SENSIBILIZAÇÃO

Desenho do 
curso - EAD

Elaboração do 
conteúdo - PDF

Montagem dos 
vídeos

Edição

Palestra de 
lançamento

DIVULGAÇÃO 
INSITUCIONAL

Análise dos  
stakeholders

Definir 
diretrizes 
ASCOM

Logo, slogan, 
banner

Campanha         
e-mail, intranet, 

painéis



• Identificou-se a necessidade de formular
planos para as diversas áreas de
conhecimento, de acordo com o guia me
melhores práticas PMBOK 5ª edição.
Inicialmente, prioriza-se:

a) Construção de um plano de comunicação; 

b) Plano de riscos de interrupção por faltas ou ausências dos integrantes;

c) Matriz de responsabilidade dos integrantes;

d) Estabelecimento da EAP e dos cronogramas para validação pela equipe.



Descrição das 
competências 

organizacionais



MISSÃO

“Defender a ordem jurídica, o
regime democrático e os interesses
sociais e individuais indisponíveis
no âmbito das relações de
trabalho, contribuindo para a
proteção dos interesses difusos,
coletivos e individuais indisponíveis
e para a concretização dos ideais
democráticos e da cidadania”.



VISÃO

Instituição indispensável para a
garantia dos interesses sociais, da
cidadania e do regime democrático





Ser capaz de defender,
independentemente de provocação,
a ordem jurídica, o regime
democrático e os interesses sociais e
individuais indisponíveis no âmbito
das relações trabalhistas, por meio
de medidas judiciais e extrajudiciais.



Ser capaz de ampliar os
mecanismos de interação
com a sociedade, atuando
com transparência.



Coordenadorias:
➢ Coord. Nacional de Estágio;
➢ Coord. de Recursos Judiciais;
➢ Coord. Nacional de Combate à Exploração do Trabalho

da Criança e do Adolescente;
➢ Coord. Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo;
➢ Coord. Nacional de Promoção de Igualdade de

Oportunidades e Eliminação da Discriminação no
Trabalho;

➢ Coord. Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário;
➢ Coord. Nacional De Combate Às Fraudes Nas Relações

De Emprego;
➢ Coord. Nacional de Combate às Irregularidades

Trabalhistas na Administração Pública;
➢ Coord. Nacional De Defesa Do Meio Ambiente Do

Trabalho;
➢ Coord. Nacional de Promoção da Liberdade Sindical.



Ser capaz de combater as fraudes
nas relações de emprego, o
trabalho escravo e infantil,
protegendo, o trabalho
aquaviário/portuário e do
adolescente, devido suas
peculiaridades.



Ser capaz de promover um meio
ambiente de trabalho saudável,
com defesa da liberdade sindical e
combate a práticas
discriminatórias e de exclusão
social, segundo a Constituição, leis
e normas trabalhistas.



Matriz de 
Comportamento 

Gerencial



Resultados e 
desempenho

Gerenciam
ento de 

desempen
ho e 

sistema de 
feedback

Alinhamento 
das ações 

com os 
objetivos 

estratégicos

Impacto 
positivo 

das ações 
nos 

resultados

Sistema de 
retribuições 

pelo 
desempenho 

e de 
reconhecime

nto 
profissional

Comprom
etimento 

com o 
MPT e 
seus 

resultados

Gerenciamento 
de equipes

Gestão 
participativa 
e trabalho 
em equipe

Liderança e 
condução 

das equipes

Equidade

Habilidade para 
lidar com a 
diversidade 

(gênero, crença, 
etc.)

Aprendizagem 
organizacional

Autodes
envolvi
mento 

perman
ente

Desenvolvi
mento 

continuado 
da equipe

Gestão de 
programas de 
aprendizagem

Relacionamento 
com os públicos 

externo e interno

Transparência 
e Prestação de 

contas

Focos 
nos 

públicos 
externo 

e 
interno

Gestão 
política/arti

culação

Gestão do 
conhecimento

Registro, 
processam

ento e 
disseminaç

ão de 
informaçõe

s e 
Compartilh
amento de 
conhecime

ntos

Comunicação

Qualidade 
de vida no 
trabalho

Gestão 
do clima 
organiza

cional

Gerenci
amento 

de 
conflitos

Promoção 
de 

qualidade 
de vida

Modernização e 
desburocratização

Simplificação e 
melhoria de 
processos e 

procedimentos

Criação de 
normas e de 

manuais

Inovação

Gestão 
da 

mudança

Sucessão

Identificação 
de potenciais 

líderes

Capacitação 
para futuros 

líderes

Gestão 
pública

Planeja
mento/
organiza

ção

Domínio dos 
procedimentos e 

rotinas 
administrativas

Aplicação de 
técnicas de 

gestão

Distribuição 
planejada de 

recursos 
orçamentários

Visão sistêmica 
e estratégica

Responsabilidade 
socioambiental



APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL:
Gestão de programas de
aprendizagem

Atuar em conjunto com a área de
desenvolvimento de pessoas para construir
programas de aprendizagem contínua e de
compartilhamento de conhecimentos,
melhorando as disponibilidades em
capacitação.



Matriz de 
Comportamento 

Funcional



Resultados e 
desempenho

Qualidade e 
melhoria 
contínua

Responsabilid
ade com a 

execução e os 
resultados

Relacionamento 
interpessoal

Trabalho em 
equipe

Relacionamento 
interpessoal e 
aceitação da 
diversidade

Atuação em 
colaboração com 

outras áreas

Capacidade de 
articulação

Comunicação

Gestão da carreira 
e 

desenvolvimento 
profissional

Desenvolvimento 
contínuo de 

competências

Domínio dos 
procedimentos e 

rotinas 
administrativas

Atendimento aos 
públicos externo e 

interno

Relacionamento 
com os públicos 
externo e interno 

e foco em seu 
atendimento

Relacionamento 
com o MPT

Visão 
sistêmica

Comprometimento com o 
MPT

Responsabilidade 
socioambiental



RELACIONAMENTO COM O
MPT:
Responsabilidade
socioambiental

Colaborar com os projetos
socioambientais estabelecidos pelo
MPT, executando as ações pertinentes
as suas atividades e propondo novos
projetos, conforme orientação do
Programa MPT Socioambiental.



• Problemas a serem considerados:

1. Evasão de competências;

2. Desmotivação;

3. Descontinuidade da gestão;

4. Precária avaliação do desempenho;

5. Falta de alinhamento estratégico;

6. Ausência de indicadores e governança em 
Gestão de Pessoas.





• Na sensibilização, promoção e divulgação do projeto consta 
a criação de consulta aos membros e servidores por meio 
da votação em uma logomarca, pela intranet, dentro de 
propostas a serem desenvolvidas em conjunto com a 
ASCOM. Os objetivos são:

1. Divulgar o projeto;
2. Integrar membros e servidores;
3. Gerar empatia e envolvimento;
4. Transmitir conceitos relacionados à área de 

conhecimento;
5. Desenvolver identidade que reflita a organização e gere o 

senso de pertencimento;









Brainstorming e questionamentos















 

 

DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO  
Nome do Projeto  

Gestão por Competências 

Coordenadores  

Jairo Cruz Moreira 
Moacyr Rey Filho 

OBJETIVOS 
Objetivo Geral  

Implantar o modelo de gestão por competências na Unidade Ministerial 

Objetivos específicos  

1. Definição de responsáveis pela implementação do Modelo de Gestão por Competências. 

2. Divulgação e Sensibilização das pessoas para o Projeto. 

3. Identificação e descrição das competências. 

4. Divulgação das competências. 

5. Plano de Capacitação. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ETAPAS DO PROJETO  
FASE 1 Definição de responsáveis pela implementação do Mod elo de Gestão por Competências  

Atividade  Prazo  Responsável  

Sensibilização da Administração Superior em relação à necessidade 
de implementação do modelo de Gestão por Competências. 

 

Área de Gestão de 
Pessoas/ Equipe 
responsável pela 

implementação do Projeto 

Elaboração de projeto com as principais etapas para a 
implementação do modelo de Gestão por Competências. 

 
Administração Superior/ 
Equipe responsável pela 

implementação do Projeto 

Criação de unidade responsável pela implementação do Modelo de 
Gestão por Competências. 

 
Administração Superior/ 

Área de Gestão de Pessoas 

Definição das atribuições da unidade responsável pela 
implementação do modelo de Gestão por Competências por meio de 
normativo da Administração Superior. 

 
Administração Superior/ 
Equipe responsável pela 

implementação do Projeto 

Definir os integrantes da equipe responsável pela implementação do 
modelo de Gestão por Competências 

 
Administração Superior/ 

Área de Gestão de Pessoas 

Capacitação dos integrantes da equipe responsável ou comitê 
interdisciplinar estratégico deliberativo para implementação do 
modelo de Gestão por Competências. 

 Área de Gestão de Pessoas 

 

FASE 2 Divulgação e Sensibilização das pessoas para o Proj eto  

Atividade  Prazo  Responsável  

Para quem sensibilizar/divulgar:  
Administração Superior, Área de Gestão de Pessoas, Gestores, 
Associações e Sindicatos... 

 
Área de Comunicação/ 

Equipe responsável pela 
implementação do Projeto 

Como divulgar:  
Intranet, jornal interno, banners, e-mails, palestras, visitas às 
unidades, mascote, teatro, encontros regionais, workshop itinerante, 
curso de formação de membros e servidores, concurso para 

 
Equipe responsável pela 

implementação do Projeto 



 

 

logomarca... 
 
DESTAQUE:  prêmio para experiências inovadoras em Gestão por 
Competências 

 

FASE 3 Identificação e descrição das competências  

Conceito:  
O Conceito de Competência envolve as capacidades (conhecimentos, habilidades e atitudes – CHA’s) necessárias 
ao desempenho efetivo dos integrantes da instituição 

Tipologia a ser adotada:  
• Comuns 
• Gerenciais 
• Específicas 

I - Análise documental – Competências preliminares  

Atividade  Prazo  Responsável  

Capacitar os integrantes das equipes técnica e de apoio para 
realizarem a análise documental 

 

Área de Gestão de 
Pessoas/ Equipe 
responsável pela 

implementação do Projeto 

Realizar análise documental em documentos como: 
• Cartas de Serviço ao Cidadão 
• Discursos de Posse 
• Lei Orgânica 
• Planejamento Interno (Estratégico e Operacional) 
• Programa do Curso de Vitaliciamento 
• Regimento Interno 

 

Área de Gestão de 
Pessoas/ Equipe 
responsável pela 

implementação do Projeto/ 
Equipe de apoio (Área de 
Planejamento Estratégico/ 

Área de Comunicação 
interna) 

Estruturar e desdobrar em conhecimentos, habilidades e atitudes as 
competências genéricas preliminares da instituição 

 

Área de Gestão de 
Pessoas/ Equipe 
responsável pela 

implementação do Projeto 

Validar as competências preliminares da instituição com a 
Administração superior 

 
Equipe responsável pela 

implementação do Projeto 

II - Grupos de Foco/Workshops com diferentes grupos da i nstituição  

Atividade  Prazo  Responsável  

Capacitar os integrantes das equipes técnica e de apoio para 
realizar grupos de foco/workshops 

 

Área de Gestão de 
Pessoas/ Equipe 
responsável pela 

implementação do Projeto 

Definir amostra estratificada de participantes dos grupos de foco, 
considerando as variáveis funcionais como tempo de serviço, faixa 

etária e gênero 
 

Área de Gestão de 
Pessoas/Equipe de 
responsáveis pela 

implementação do Projeto 

Realizar grupos de foco/workshops, com amostra dos integrantes 
da instituição, distribuídos em grupos diversificados  

Administração Superior/ 
Área de Gestão de 
Pessoas/ Equipe 
responsável pela 

implementação do Projeto 

Consolidar o conjunto de competências com base nas contribuições 
obtidas por meio dos grupos de foco/workshops e entrevistas 

 
Área de Gestão de 
Pessoas/ Equipe 



 

 

responsável pela 
implementação do Projeto 

Validar as competências com a Administração Superior  Equipe responsável pela 
implementação do Projeto 

 

FASE 4 Divulgação das competências  
Premissa: preocupação com a sustentabilidade ambiental 

 

Atividade  Prazo  Responsável  

Meios de divulgação:  
Cartilha de apresentação dos resultados; palestra; reuniões de 
trabalho; e-mails; tela de descanso de computador... 
 
 
DESTAQUE:  Projeto CNMP: eleger o ano de 2015 como O ANO DAS 
COMPETÊNCIAS 

 

Área de Comunicação e 
Publicidade/ Equipe 

responsável pela 
implementação do Projeto 

 

FASE 5 Plano de Capacitação  
Premissa: a) plano suficientemente flexível para incluir a noção de trilhas de aprendizagem; b) preparar 

instrutores internos para estruturação e desenvolvimento do plano de capacitação. 

Atividade  Prazo  Responsável  

Capacitar os integrantes da equipe para elaborar o plano de 
capacitação 

 

Área de Gestão de 
Pessoas/ Equipe 
responsável pela 

implementação do Projeto 

Definir o instrumento para o diagnóstico das necessidades de 
capacitação 

 

Administração Superior/ 
Área de Gestão de 
Pessoas/ Equipe 
responsável pela 

implementação do Projeto 

Elaborar, validar e aplicar o instrumento para o diagnóstico das 
necessidades de capacitação da instituição 

 

Área de Gestão de 
Pessoas/ Equipe 
responsável pela 

implementação do Projeto 

Identificar as necessidades de capacitação  

Área de Gestão de 
Pessoas/ Equipe 
responsável pela 

implementação do Projeto 

Estruturar o plano de capacitação  

Área de Gestão de 
Pessoas/ Equipe 
responsável pela 

implementação do Projeto 

Validar e divulgar o plano de capacitação  

Área de Gestão de 
Pessoas/ Equipe 
responsável pela 

implementação do Projeto 

Adequar as ações de capacitação às necessidades identificadas  Área de Gestão de Pessoas 
 
 
 



 

 

INDICADORES 

1) Número de Unidades que possuem instrumento normativo publicado instituindo responsável, grupo 
ou área temática específica da Gestão por Competências em sua estrutura organizacional 

2) Número de membros e servidores capacitados na Fase 1 

 

 

 
 

1º PONTO DE CONTROLE:  

    21/06/2015 
 

2º PONTO DE CONTROLE:  

    21/11/2015 
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