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USO DE DADOS E EVIDÊNCIAS EM GESTÃO DE PESSOAS

Política de Gestão 
e Desenvolvimento 
de Pessoas

Decreto nº 56.436/2022

“
”

A condução da política de 
gestão de pessoas orientada 
por dados, evidências e 
boas-práticas de gestão.



2019

USO DE DADOS E EVIDÊNCIAS EM GESTÃO DE PESSOAS

2017 Programa Estadual de Gestão de Pessoas (efetividade, recadastramento de servidores e 
portal do gestor)

Iniciamos o planejamento de ações para aprimorar o uso de dados e evidências na 
gestão de pessoas, alinhando-se ao Governo 4.0 e ao RS Pessoas

2020 Uso de dados e evidências a partir da folha de pagamento, centrada em uma visão 
financeira

2021
Painel de Indicadores em Gestão de Pessoas transforma-se em projeto estratégico

Desenvolvimento de painéis de dados com focos em pessoas, carreiras, melhoria da 
qualidade de vida, entre outros, estruturando e qualificando os dados disponíveis

2022 Publicação da Política de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Publicação do Painel Estatístico de Pessoal



O QUE É?

■ Interface visual da base integrada de dados em Gestão de Pessoas

■ Ferramenta interativa de consulta, pesquisa e transparência pública

■ Panorama e histórico da situação dos agentes públicos do Estado

■ Informações de perfil, vínculos, carreiras, cargos, despesa e localização

■ Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011)

■ Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)

PARA O QUE SERVE?

COMO ACESSAR?
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O QUE É?

PARA O QUE SERVE?

■ Instrumento de planejamento e monitoramento da política pública

■ Visão macro e micro, curto e longo prazo

■ Inteligência e inovação a serviço da gestão estratégica de pessoas

■ Transparência ativa com dados abertos para controle cidadão
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O QUE É?

PARA O QUE SERVE?

COMO ACESSAR?

■ Disponível a qualquer cidadão em  gestãodepessoas.rs.gov.br

■ Dados completos disponíveis para uso transversal em políticas públicas

■ Em breve será publicado Estudo Técnico conjunto – SPGG e SEFAZ

■ Espaço aberto para publicações de estudos em gestão de pessoas
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https://gestaodepessoas.rs.gov.br/painel-estatistico-de-pessoal/


ALINHAMENTO CONCEITUAL

■ Ex: Setor de Exercício, Número de Vínculos ou Servidores, Situação

CONSCIÊNCIA NO CADASTRO

■ Cuidado na inserção de dados e padronização de campos abertos

■ Priorizar inserção completa dos dados

■ Divulgar e incentivar recadastramento

APOIO EM INTELIGÊNCIA DE DADOS

■ Possibilidade de acesso ao Data Lake

■ Parceria Órgão Central e Órgão Setorial 

PEP/RS e Órgãos Setoriais
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