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• DETRAN/RS: 
 Servidores: 681

Estrutura
DRH - Divisão de 

Recursos Humanos

Gabinete

(1) Servidores: 681
 Estagiários: 159 vagas

CAP – Coordenadoria de 
Administração de Pessoal

(6)

CDP – Coordenadoria de 
Desenvolvimento de Pessoal

(6)

(1)



Avaliação 
de 

Desempenho

• Avaliação de desempenho = Processo contínuo 
(alinhamento de expectativas, observações 
diárias, feedbaks)
• Avaliação formal (SIAD – Sistema de Avaliação 
de Desempenho) = Trimestral
• Ferramenta de Gestão = alinhamento gestores 
(Workshops, reforços intranet, consultoria RH)(Workshops, reforços intranet, consultoria RH)
• Critérios técnicos e comportamentais
• Conceitos: não atende, atende parcial, atende e 
atende acima da expectativa
• Processo de reconsideração, PDI

 Início da avaliação 
no sistema: 2015



• Inspirado no TEDTalks
• Objetivos: Compartilhamento de 
conhecimento e experiências de outras 
áreas, servidores e instituições
• Principais temáticas: Inovação, 
tecnologia, Gestão e Detran em Pauta

 Início: Dezembro/2019
 Evolução do 
Detran em Pauta (2015) tecnologia, Gestão e Detran em PautaDetran em Pauta (2015) 
com mais de 36 edições 



Gestão 
em 

Pauta

• Objetivo: desenvolver competências dos 
gestores, uniformizar ações, reflexão sobre 
o papel do gestor e troca de experiências 
entre os gestores 
• Produzido integralmente pela equipe do 
RHRH
• Referência inicial: Pipeline de liderança do 
Ram Charan
• Devolutivas para Direção de demandas 
dos gestores 

 Início: 2017
 Programa permanente 
em 2018





Alguns 
feedbacks dos 

Gestores

 “Achei muito positivo devido às trocas de experiências entre
os colegas que sempre agregam ao nosso conhecimento.
Parabenizo à equipe do RH pela iniciativa.”

 “Muito positivo a instituição promover/oportunizar as chefias
um espaço de desenvolvimento e também pessoal.”

 “Gostei muito porque não sou da área de administração e
tanto o conteúdo do curso quanto a intervenção dos colegas
tem me ajudado a melhorar a gerência e o trabalho datem me ajudado a melhorar a gerência e o trabalho da
coordenadoria.”

 “Sempre enriquecidas estas trocas de informações, deve ser
contínua.”

 “A abordagem é sempre construtiva e enriquecedora.”



Ações 
durante a 
Pandemia

• Espaço do RH na intranet
- Divulgação das atualizações sobre 
Decreto e normativas internas
- Espaço # Fica a Dica com divulgação 
de Cursos EAD gratuitos e Lives, Pílulas 
de Conhecimento e Saúde, Minuto de Conhecimento e Saúde, Minuto 
Proser, conteúdos para Gestores, etc.

• Ampliação do teletrabalho já 
normatizado pela Portaria  621/2018
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