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Gestão por
competência



No Brasil:
- 1ª legislação expressa: Decreto n.° 5.707/2006, cuja alínea II do artigo 2°: 

“II - gestão por competência: 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.”

Desempenho Competência



Exemplos da gestão por competência e a aplicação prática:



Exemplos da gestão por competência e a aplicação prática:



CARGOS 
ESTRATÉGICOS

MÚLTIPLOS 
ÓRGÃOS E 
CARGOS

Da importância de um processo de seleção de lideranças por competência

NOVA 
LIDERANÇA 

COM 
COMPETÊNCIAS

DEFINIÇÃO DO PERFIL E COMPETÊNCIAS PARA A VAGA

MAPEAMENTO E PLANEJAMENTO

são específicas da 
unidade e do 

momento 
institucional

COMPETÊNCIAS 
TÉCNICAS E 

COMPORTAMENTAIS
ADERÊNCIA 

pessoas mais aderentes 
resultam em criação de 

equipes coesas e engajadas 
com a organização



Transforma Minas

|Transforma Minas|



|Transforma Minas|

O que 
buscamos?

Para que?

Atrair, selecionar, desenvolver e acompanhar o 
desempenho e engajamento de lideranças da  

administração pública do Estado de Minas 
Gerais.

Para elevar as entregas dos órgãos/entidades 
para a sociedade.

Para fazer bem feito o que precisa ser feito!

O que buscamos?



|Transforma Minas|

Implantação

Atuação em frentes complementares, com foco na sustentabilidade, na 
perenização e na mudança de cultura.



|Transforma Minas|

Transforma Minas – 3 anos

Lançamento em 
março de 2019

Parceira com a 
Aliança/Vamos

Apoio do Vetor Brasil – primeiros 
processos e transmissão de 

conhecimento

Estruturação de 
equipe dedicada 

Desenvolvimento de 
Sistema Próprio e 
abertura do Código 

Publicação de Decreto do 
Programa e Resolução 
específica da frente

• Comitê Gestor / Comitê 
Consultivo

• 216 lideranças nomeadas

• Parceria com as unidades de 
Recursos Humanos

• Melhoria constante do processo 
seletivo



Qualifica RS

 Seleção de lideranças por competência

qualificars.rs.gov.br
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Qualifica RS - Etapa 1

 Fundação Brava
 Fundação Lemann
 Instituto Humanize
 Instituto República
 Capacitação: Vetor Brasil

2019
Parceria do Estado do RS

com a Aliança

ALIANÇA DO TERCEIRO SETOR

Inscritos Vagas

+1000 30 Coordenadorias Regionais de Educação – CREs

+350 1 Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEP

+250 1 Departamento de Gestão de Pessoas – DEARH

+150 1 Escola de Governo - EGOV

QualificaRS

+1.800+4.000 INSCRIÇÕES 
INICIADAS

FINALIZADAS



Internalização do
processo pela Seplag

Qualifica RS – Etapa 2

2020

QualificaRS

10 cargos estratégicos
SOP, SEPLAG e CONSAD

Continuidade do
processo + 

Desenvolvimento (SPGG)

19 cargos 
estratégicos
SPGG e SICT

Continuidade do
processo + 

Desenvolvimento

20222021

Normativa

Sistema de gestão
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QUALIFICA RS

"Parabenizo pela grande iniciativa. Escolher perfis
profissionais baseado em suas competências e não meras
indicações políticas ou escolha de amigos representa um
grande avanço rumo a modernização e maior eficiência da
gestão pública.
Parabéns para a SEPLAG!"

Depoimento de candidato em Pesquisa de Satisfação

dos participantes da pesquisa 

aprovam
a seleção de lideranças por 

competência no serviço público

90%

81,8%
dos participantes da pesquisa 

recomendam
a ampliação para o âmbito estadual
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Grupo de Trabalho sobre 
Gestão Estratégica de Pessoas nos Governos Estaduais e Distrital 

GTD.GEP

RS MG

Sub-Grupo 2 - Liderança

CE PE PR SE SP Especialista

Guia

Proposta

Colaborações

Acesse: 
Guia CONSAD





Critérios técnicos e objetivos pré-definidos

Igualdade de acesso aos interessados (servidor ou não)

Mapeamento prévio das competências permite o desenvolvimento das lacunas

Transparência

Pontos positivos

Perfil selecionado por competência resulta em mais aderência à vaga e, consequentemente,
mais entregas e resultados qualitativos



Pontos de atenção

Sistema para gestão dos processos de seleção

Equipe ampla e com as competências necessárias

Perenidade e apoio da alta liderança (Governador)

Sensibilização quanto ao tempo do certame



Obrigada!
Andrea Quadros Pasquini – Diretora de Gestão de Pessoas do RS
andrea-pasquini@planejamento.rs.gov.br

Luciana Silva Custódio – Coordenadora do Programa Transforma Minas
luciana-custodio@planejamento.mg.gov.br

Maria Aparecida Muniz Jorge – Superintendente Central de Política de Recursos Humanos
maria.muniz@planejamento.mg.gov.br

Paula Raymundo Prux – Coordenadora do Programa QUALIFICA RS
paula-prux@planejamento.rs.gov.br


