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Resumo: 
As melhores práticas em Governança de TI indicam que a gestão dos recursos 

humanos é um dos processos que precisam ser considerados no planejamento e organização 
da Governança de TI. Dentre os diversos modelos de gestão de recursos humanos, a gestão 
por competências oferece um sub-processo de seleção por competências, que pode ser 
considerado como paradigma para analisar os métodos de seleção dos órgãos públicos. Por 
meio de uma pesquisa qualitativa baseada em entrevistas e análise documental, este artigo 
discute quais competências foram efetivamente avaliadas em concurso de seleção para área de 
TI, realizado por órgão do poder legislativo federal. A análise documental identificou que a 
seleção teve foco na avaliação de conhecimentos específicos da área de TI, mas não 
considerou a divisão das vagas em termos das diferentes áreas de especialidade dentro de TI. 
A pesquisa qualitativa identificou que os gestores de TI ficaram satisfeitos com o resultado do 
processo seletivo, mas reconhecem problemas como a falta de uma descrição completa de 
cargos e funções, além de admitir que o colaborador de TI deve mudar para um perfil mais 
gerencial no futuro. Enfim, o artigo conclui que apesar das restrições da legislação e do 
contexto da organização, existem melhorias possíveis para os próximos processos seletivos do 
órgão pesquisado. 
 
 
Palavras-chave: Governança de TI. Gestão por Competências. Seleção por Competência. 
 

1 INTRODUÇÃO 

As organizações têm percebido cada vez mais a importância da tecnologia de 
informação (TI) para o seu sucesso. Porem, ao mesmo tempo, têm se dado conta que para o 
efetivo alinhamento entre TI e negócios se faz necessário alcançar a maturidade em vários 
processos organizacionais. Particularmente, a boa gestão dos recursos humanos é um desses 
processos que precisam ser considerados no planejamento e organização da Governança de TI 
(ISACA, 2007). 

Dentre os diversos modelos de gestão de recursos humanos, o modelo de Gestão por 
Competências é apresentado como uma forma de diminuir a subjetividade e melhorar os 
resultados da gestão de recursos humanos. E, um dos subsistemas da Gestão por 
Competências é a seleção por competências, que oferece ferramentas que objetivam 
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Católica de Brasília 
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(jeslopes72@gmail.com) 
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identificar o perfil de competências do cargo e a compatibilidade do perfil dos candidatos, 
com o objetivo de escolher o talento específico para determinado cargo. (RABAGLIO, 2008, 
p.12-13).  

Nas empresas privadas, que, historicamente, tem buscado selecionar pessoas 
adequadas à atividade a ser desempenhada, e com chances de ter uma relação duradoura e 
profícua com a organização a seleção por competências tem representado uma alternativa aos 
processos seletivos tradicionais, que muitas vezes se baseiam em ações divorciadas das 
competências desejadas para a função, como por exemplo, testes de conhecimentos, 
indicações pessoais ou entrevistas. 

Por outro lado, nos órgãos públicos federais o processo de seleção de pessoas 
encontra-se bastante regulamentado (e, portanto, limitado) pela Constituição e pela Lei 8112 
de 1990 (conhecida como Lei dos Concursos). 

Ao se confrontar a existência de uma legislação regulamentando a seleção de recursos 
humanos nos órgãos públicos com as competências específicas requeridas para os diversos 
cargos e funções do serviço público, cabe questionar se os métodos de seleção utilizados pelos 
órgãos públicos têm conseguido abordar as competências desejadas para as diferentes 
carreiras do serviço público. 

Diante disso, este artigo tem por objetivo identificar quais competências são abordadas 
nos processos seletivos dos gestores de TI nos concursos públicos dos Órgãos Públicos do 
Poder Legislativo Federal e verificar se as mesmas estão alinhadas com o planejamento 
estratégico organizacional. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Na economia atual as organizações dependem progressivamente da TI para alcançar 
seus objetivos de negócios. Para atingir os resultados demandados, as organizações devem 
buscar alternativas para selecionar e manter os melhores quadros de profissionais de TI. É 
nesse contexto que, para analisar os métodos de seleção dos órgãos públicos, foram 
levantados neste referencial: os aspectos do COBIT relacionados a seleção de recursos 
humanos; a Seleção por Competências; bem como as diretrizes do marco regulatório do 
processo seletivo dos órgãos públicos. 

2.1 GOVERNANÇA DE TI E SELEÇÃO DE PESSOAS 

Para a seleção de pessoas na área de TI é importante considerar o que preconiza o 
CobiT (Control Objectives for Information and related Technology), cujo objetivo é 
disseminar as melhores práticas de Governança de TI, através de um modelo de domínios e 
processos fortemente orientado a objetivos de controle (ITGI, 2007). 

O CobiT é um modelo orientado para processos, organizados em quatro domínios de 
responsabilidade, citados abaixo: 

• Planejar e Organizar (PO) - Provê direção para entrega de soluções e serviços 
• Adquirir e Implementar (AI) - Provê as soluções e as transfere para tornarem-

se serviços 
• Entregar e Suportar (DS) - Recebe as soluções e as torna passíveis de uso 

pelos usuários finais 
• Monitorar e Avaliar (ME) - Monitora todos os processos para garantir que a 

direção definida seja seguida. 
Dentro desses quatro domínios, o CobiT identifica 34 processos de TI geralmente 

utilizados, que podem ou não ser controlados pela TI conforme as peculiaridades de cada 
organização e levando em conta o objetivo de alinhamento estratégico. 
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Assim, relacionado à área de foco de “Gestão de Recursos” e dentro do domínio 
“Planejar e Organizar”, encontra-se o processo PO7 do CobiT, que trata da gerência de 
recursos humanos: 

Adquirir, manter e motivar uma força de trabalho competente para 
criar e entregar serviços de TI para o negócio. Isso é alcançado 
seguindo práticas definidas e acordadas de recrutamento, treinamento, 
avaliação de desempenho, promoção e desligamento. Esse processo é 
crítico porque as pessoas são ativos importantes e a governança e o 
ambiente de controle de dados são altamente dependentes da 
motivação e da competência dessas pessoas (ITGI, 2007, pág. 57). 

Especificamente, os objetivos de controle “PO7.1” e “PO7.2” referem-se a aspectos 
relacionados à seleção e desenvolvimento de colaboradores. O objetivo de controle “PO7.1” 
trata de Recrutamento e Retenção de Pessoal: 

Assegurar que os processos de recrutamento de pessoal estejam 
alinhados com as políticas e os procedimentos de pessoal da 
organização (por exemplo, admissão, ambiente de trabalho positivo e 
orientação). Implementar processos para assegurar que a organização 
tenha uma força de trabalho de TI apropriada e com as habilidades 
necessárias para atingir os objetivos da organização (ITGI, 2007, pág. 
58). 

E o objetivo de controle PO7.2 trata de Competências Pessoais: 
Verificar regularmente se o pessoal tem as competências necessárias 
para exercer suas funções com base na formação, no treinamento e/ou 
na experiência. Definir os requisitos centrais de competência em TI e 
verificar se estão sendo mantidos através de programas de qualificação 
e certificação, onde apropriado (ITGI, 2007, pág. 58). 

2.2 GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 

Uma das metodologias de administração de recursos humanos que aborda os aspectos 
de recrutamento e qualificação pessoal é a Gestão por Competências 

As bases teóricas da Gestão por Competências surgiram ao longo do tempo, como 
demanda das organizações por melhores práticas de gestão de recursos humanos e por 
percepção dos estudiosos do assunto. E, a adoção da metodologia pelas empresas têm sido 
progressiva (CARBONE, 2006, pág.50). 

2.2.1 Definição de competência 

A definição de Competência está baseada numa tríade conhecida como CHA, que são 
os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que uma pessoa possui. Cada cargo necessita 
de uma combinação específica e completa de CHA, e o colaborador precisa ter 
compatibilidade com esse perfil para atingir eficácia em resultados. O conhecimento refere-se 
a necessidade que o cargo tem de formação acadêmica, conhecimentos técnicos, 
especialidades. A habilidade tem relação com experiência, prática (vivência), domínio do 
conhecimento. Já a atitude representa as emoções, os valores e sentimentos, expressos pelo 
comportamento humano. (RABAGLIO, 2008, págs. 10-11). 

A Figura - 1 mostra a mobilização de conhecimentos, habilidade e atitudes do 
indivíduo, para gerar resultados no trabalho. O trabalho de gerenciar competências se traduz 
em planejar, captar, desenvolver e avaliar as competências necessárias para a consecução dos 
objetivos organizacionais. (CARBONE, 2006, págs..44 e 77). 
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Figura - 1.Competências como fonte de valor para o indivíduo e a organização (adaptado de 
CARBONE, 2006). 

2.2.1.1 Conhecimento 

O componente mais tradicional da competência é o conhecimento.  
O conhecimento corresponde a informações que, ao serem 
reconhecidas e integradas pelo indivíduo em sua memória, causam 
impacto sobre seu julgamento ou comportamento. Refere-se ao saber 
que a pessoa acumulou ao longo de sua vida, algo relacionado à 
lembrança de conceitos, idéias ou fenômenos (BLOOM et al., 1979; 
DAVIS e BOTKIN, 1994 apud CARBONE, 2006, pág.45). 

É comum se identificar os requisitos de conhecimento embutido nos processos 
seletivos, e também é comum avaliar profissionais com base no conhecimento em sua área de 
atuação.  

2.2.1.2 Habilidade 

O conceito de competência reconhece que não basta conhecimento para ser produtivo. 
É necessário praticar, ou saber praticar o conhecimento para ser produtivo. 

A habilidade está relacionada à aplicação produtiva do conhecimento, 
ou seja, a capacidade da pessoa de instaurar conhecimentos 
armazenados em sua memória e utilizá-los em uma ação. Gagné e 
colaboradores (1988) destacam que as habilidades podem ser 
classificadas como intelectuais, abrangerem essencialmente processos 
mentais de organização e reorganização de informações, e como 
motoras ou manipulativas, fundamentalmente uma coordenação 
neuromuscular (LEME, 2006, pág. 45). 

Em uma definição mais simples, “a habilidade é o saber fazer, é tudo o que utilizamos 
dos nossos conhecimentos no dia-a-dia.” (LEME, 2005, pág. 18) 

2.2.1.3 Atitude 

Completando a “composição” da competência, a atitude é talvez seu aspecto menos 
técnico, ou o aspecto comportamental da competência.  

Citando Durand (2002), Carbone conceitua a atitude como se referindo a “aspectos 
sociais e afetivos relacionados ao trabalho. Diz respeito a um sentimento ou à predisposição 
da pessoa, que determina a sua conduta em relação aos outros, ao trabalho ou a situações” 
(CARBONE, 2006, pág. 45). 
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Uma definição mais informal ou pragmática é fornecida por Leme: “a atitude é o que 
nos leva a exercitar nossa habilidade de um determinado conhecimento, pois ela é o querer 
fazer” (LEME, 2005, pág. 18). 

2.2.2 Seleção por competências 

Uma das atividades de gestão de recursos humanos que deve ser influenciada pela 
Gestão por Competências é a captação de recursos, especialmente as ações de recrutamento e 
seleção. 

O método mais comum de seleção privilegia os aspectos mais visíveis da competência 
(conhecimentos e habilidades), ao investigar (por meio de currículo e provas de seleção) se o 
profissional tem experiência nos requisitos que a função exige (LEME, 2005, p. 119). 

Já a seleção por competências busca tornar o processo seletivo eficiente, orientando o 
processo seletivo tendo em vista as competências desejadas para o cargo. Isso tem reflexos 
nas diversas atividades de seleção, como definição do perfil do colaborador e técnica de 
seleção utilizada.  

Alles (2005) reforça a necessidade de definir os perfis e descrições de cargos, levando 
em conta as competências necessárias, para depois ser possível selecionar de acordo com as 
necessidades: 

Para selecionar por competências, primeiro devem ser elaborados os 
perfis e as descrições de posições de trabalho por competências. 
A partir do perfil, a posição a ser preenchida terá competências 
derivadas do conhecimento e as aqui descritas, que podemos chamar 
de competências de gestão ou derivadas de comportamentos. Uma 
seleção adequada deve considerar os dois tipos de necessidades, 
porque o conjunto delas irá representar o perfil requerido1 (ALLES, 
2005, pág. 39). 

A grande diferença da Seleção por Competências, em relação aos métodos 
tradicionais, é sistematizar a identificação das características comportamentais, as atitudes do 
colaborador, o que geralmente é abordado de maneira muito subjetiva (LEME, 2005, pág. 
119). Ainda segundo LEME, também afirma que “um novo colaborador entrará na empresa 
pré-avaliado, já com seu gap identificado. Você saberá o profissional que está contratando” 
(LEME, 2005, pág. 122), e quanto mais próximo o profissional for do perfil mapeado com 
base nas competências (técnicas e comportamentais), menor será a rotatividade (desistências, 
demissões, etc.) e menores serão os investimentos em treinamentos (ou estes serão mais bem 
direcionados). 

2.3 MARCO LEGAL DA SELEÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO 

A legislação direciona ou impõe restrições às políticas de recursos humanos dos 
órgãos públicos, especialmente as relacionadas aos servidores públicos. 

Por exemplo, a Constituição determina a realização de concurso público de provas ou 
de provas e títulos, restringindo a forma de seleção de recursos humanos nos órgãos públicos: 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

                                                 
1 Para seleccionar por competencias primero deberán confeccionarse los perfiles y las descripciones de puestos 
por competencias. A partir del perfil, el puesto a cubrir tendrá competencias derivadas del conocimiento y las 
aquí descritas que podemos denominar de competencias de gestión o derivadas de las conductas. Una correcta 
selección deberá contemplar ambos tipos de requerimientos, ya que el conjunto conforma el perfil requerido. 
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aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência e, também, ao seguinte: 
[...] 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de 
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (BRASIL, 
CF, 2006, Art. 37). 

A Constituição ainda assegura a estabilidade do servidor público, após o estágio 
probatório: 

São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso 
público. 
§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: 
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada 
ampla defesa; 
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 
forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. 
[...] 
§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a 
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa 
finalidade (BRASIL, CF, 2006, Art. 41). 

Por outro lado, a Lei 8112 de 1990, alterada pela Lei nº 9.527 de 1997, dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais. Além de definir alguns requisitos básicos para investidura em cargo público 
(como nacionalidade brasileira, quitação das obrigações militares e eleitorais, idade mínima 
de 18 anos), encontra-se a forma de realização do concurso (de provas ou de provas e títulos). 

Art. 11.  O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser 
realizado em duas etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento 
do respectivo plano de carreira, condicionada a inscrição do candidato 
ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu 
custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente 
previstas (BRASIL, Lei 8112, 1990, Art. 11). 

No Regimento Interno da Câmara dos Deputados, encontra-se também referência ao 
concurso público: 

Art. 262. [...] 
Parágrafo único. Os regulamentos mencionados no caput obedecerão 
ao disposto no art. 37 da Constituição Federal e aos seguintes 
princípios: 
[...] 
II – [...] integrantes de quadros ou tabelas de pessoal adequados às 
suas peculiaridades, cujos ocupantes tenham sido recrutados mediante 
concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvados os 
cargos em comissão [...] ou declarados de livre nomeação e 
exoneração, nos termos de resolução específica; 
[...] (BRASIL, Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 2006, 
Art. 262). 
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Finalmente, na Resolução-TCU Nº 202, de 6 de Junho de 2007, que dispõe sobre o 
concurso público para provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal de Contas da União (TCU), pode-se verificar um indicativo de que as áreas de 
conhecimento podem ser distintas mesmo dentro da especialidade do cargo: 

Art. 3º O concurso público é desenvolvido nas seguintes modalidades: 
I – quanto à forma de exame: 
a) de provas; 
b) de provas e títulos. 
II – quanto à concentração em área de conhecimento: 
a) com orientação específica; 
b) com orientação genérica. 
[...] 
§ 2º Considera-se modalidade com orientação específica a que se 
destina à seleção de candidato com domínio em área de conhecimento 
específica dentro da mesma especialidade do cargo. 
Art. 4º O mesmo concurso público pode abranger, dentro da 
especialidade do cargo, distintas orientações quanto à área de 
conhecimento (BRASIL, Resolução-TCU Nº 202, 2007, Artigos 3º e 
4º). 

Deve-se ressaltar que os cargos existentes são definidos por lei, existindo a 
disponibilidade de vagas quando os atuais ocupantes deixam os cargos (ou se aposentam) ou 
quando novos cargos são criados por lei.  

Os “planos de carreira” também precisam ser aprovados por lei, mas geralmente 
abordam questões de remuneração e reajustes salariais, focando pouco na descrição de cargos 
e funções. 

Um exemplo de “plano de carreira” aprovado recentemente é a Lei Nº 12.256, de 15 
de junho de 2010, que “Reestrutura a remuneração dos cargos de natureza especial, altera a 
tabela de fatores da Gratificação de Atividade Legislativa devida aos servidores efetivos da 
Câmara dos Deputados” (BRASIL. LEI Nº 12.256, DE 15 DE JUNHO DE 2010). Trata 
apenas de remuneração, gratificações e adicional de especialização (também uma 
remuneração). 

3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa se caracteriza como qualitativa baseada em pesquisa documental e 
entrevista (GODOY, 1995) com gestores de TI e de RH de um órgão legislativo federal. 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃODA ORGANIZAÇÃO PESQUISADA 

Para a realização da pesquisa foi escolhida uma organização representativa do poder 
legislativo federal, e que realizou recentemente concurso para provimento de vagas da área de 
TI. Esta organização possui as seguintes características: 

3.1.1 Planejamento estratégico Corporativo 

O planejamento estratégico da organização está instituído, existindo um processo 
baseado no Balanced Scorecard (BSC). O planejamento estratégico foi realizado no âmbito 
da corporação e também no âmbito específico de algumas Diretorias e/ou Centros.  
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O quadro 1, mostra os objetivos estratégicos relacionados à gestão de recursos 
humanos no âmbito corporativo: 

Quadro - 1.Objetivos estratégicos corporativos. 

Objetivo Descrição 
Promover a valorização e o 
reconhecimento dos servidores 

Promover a valorização dos servidores, mediante ações que 
contribuam para sua satisfação, segurança e bem-estar no trabalho. 
Estimular e reconhecer o bom desempenho e o comprometimento 
com a estratégia organizacional 

Garantir as competências 
requeridas ao cumprimento da 
Missão do Órgão 

Implantar modelo de gestão de pessoas capaz de garantir as 
competências necessárias ao bom desempenho profissional e ao 
cumprimento da missão do órgão 

O planejamento estratégico estabeleceu diversos projetos estratégicos alinhados aos 
objetivos traçados. Dos diferentes projetos estratégicos, cabe destacar o projeto “Gestão por 
Competências”, que será detalhado a seguir.  

3.1.2 Projeto Estratégico de Gestão por Competências 

A Área de Recursos Humanos da organização pesquisada concluiu planejamento 
estratégico em 2006, elegendo 13 projetos prioritários para alcançar seus objetivos 
estratégicos, e entre eles encontrava-se o projeto Gestão por Competências, justificado pela 
necessidade de aprimorar os processos de gestão de pessoas, com a adoção de modelo mais 
dinâmico, que contribuísse efetivamente para desenvolver o capital humano existente na Casa 
e potencializar os resultados organizacionais. 

O objetivo do projeto é implantar um modelo de gestão de pessoas por competências, 
mapeando as competências e lacunas entre competências desejadas e existentes: 

Estruturar e implantar modelo de gestão de pessoas com enfoque em 
competências, com identificação dos conhecimentos, habilidades e 
atitudes requeridos para os espaços ocupacionais necessários ao 
funcionamento da Câmara; avaliar as lacunas entre a situação desejada 
e a existente, bem como delinear trilhas de carreira com opções de 
desenvolvimento das respectivas competências (CD, 2007, Termo de 
Abertura do projeto Gestão por Competência, pág.1). 

O produto esperado do projeto foi descrito da seguinte forma, abordando o 
alinhamento dos vários processos de gestão de pessoas: 

Modelo de gestão por competências justo, flexível e adaptado à 
realidade da Câmara dos Deputados, capaz de estimular o 
desenvolvimento dos servidores e propiciar o alinhamento dos 
processos de gestão de pessoas – recrutamento e seleção, 
movimentação, desenvolvimento, valorização e reconhecimento - às 
estratégias organizacionais (CD, 2007, Termo de Abertura do projeto 
Gestão por Competência, pág.1). 

No modelo elaborado pelo órgão, foram identificadas as competências 
organizacionais, e a partir daí foram definidas as competências individuais. As competências 
organizacionais foram definidas como “O conjunto de conhecimentos e tecnologias que, 
expressos pelo desempenho organizacional, caracterizam o órgão no cumprimento do seu 
papel institucional” (CD, 2008, Panfleto Informativo do projeto piloto de gestão por 
competências).  

As competências individuais foram definidas como o “conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes que, expressos pelo desempenho profissional, agregam valor às pessoas 
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e contribuem para o alcance dos objetivos da Instituição” (CD, 2008, Glossário da Gestão por 
Competências, p. 1). Foram classificadas em: 

• Gerais: relevantes ao desempenho de todos os servidores, identificadas no Quadro 
- 2. 

• Gerenciais: relevantes ao desempenho dos servidores que exercem função 
gerencial, identificadas no Quadro - 3. 

• Técnicas: relevantes ao desempenho dos servidores na sua área de atuação, que 
serão identificadas futuramente, para cada área da organização. 

Quadro - 2. Competências individuais gerais (Fonte: Folder de competências da CD, 
2008). 

COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS GERAIS 
01. Comunicar-se na forma oral e escrita com clareza e objetividade. 
02. Desenvolver, de forma contínua, conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao 
aperfeiçoamento pessoal e profissional. 
03. Interagir com as pessoas de forma cordial e cooperativa, respeitando as diferenças pessoais. 
04. Prestar atendimento de excelência aos usuários dos serviços. 
05. Utilizar ferramentas de informática com eficiência. 
06. Desenvolver suas ações com base no conhecimento do papel, da estrutura e do funcionamento da 
Câmara. 
07. Demonstrar iniciativa, antecipando-se às demandas do trabalho. 
08. Colaborar com os colegas de trabalho, compartilhando conhecimentos, experiências e recursos na 
busca de objetivos comuns. 
09. Executar suas atividades observando objetivos, prazos e critérios de qualidade e quantidade. 
10. Utilizar com eficiência os recursos materiais, tecnológicos e financeiros colocados à sua 
disposição. 
11. Localizar e usar a informação necessária à execução do trabalho, observando critérios de 
segurança. 
12. Identificar e analisar problemas, de forma criteriosa, visando propor soluções adequadas. 
13. Cumprir o horário de trabalho, permanecendo disponível para execução de suas atividades. 
14. Informar em tempo hábil situações que impeçam o seu comparecimento ao trabalho. 

Quadro - 3. Competências individuais gerenciais (Fonte: Folder de competências da CD, 
2008). 

COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS GERENCIAIS 
01. Estabelecer prioridades e alocar recursos, de forma eficiente, para o alcance dos objetivos 
organizacionais. 
02. Gerenciar e aprimorar continuamente processos de trabalho. 
03. Estimular e promover o desenvolvimento das competências dos servidores, oferecendo 
oportunidades de aprendizagem contínua. 
04. Formular e implementar planos e estratégias de ação, em conformidade com os objetivos setoriais 
e organizacionais. 
05. Mobilizar e coordenar esforços individuais e da equipe, orientando e avaliando o desempenho dos 
servidores. 
06. Gerenciar conflitos, considerando os objetivos organizacionais. 
07. Manifestar conhecimento técnico da área em que atua, adequado ao exercício da sua função 
gerencial. 
08. Promover e manter parcerias internas ou com outras Instituições, visando compartilhar esforços, 
experiências e recursos. 
09. Informar freqüentemente a equipe sobre estratégias, planos e decisões. 
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10. Promover a participação dos servidores na tomada de decisões, estimulando as contribuições 
individuais. 

O projeto desenvolveu-se ao longo do tempo e atualmente está em execução um 
projeto piloto abrangendo duas áreas da organização, para definição das competências 
técnicas individuais dos cargos dessas duas áreas, identificação das lacunas de competências e 
planejamento do desenvolvimento individual de cada servidor. O término do projeto piloto 
está previsto para final de 2010. 

Após o projeto piloto, a gestão por competências deve ser estendida aos demais 
departamentos da organização. 

Cabe notar que não está no escopo do projeto piloto a utilização do rol de 
competências para fins de recrutamento e seleção, progressão funcional, alocação e 
remuneração. Esses aspectos possivelmente serão abordados em projetos futuros. 

3.1.3 Planejamento estratégico do Centro de Informática (CENIN) 

O planejamento estratégico do Centro de Informática também resultou em um mapa 
estratégico com visão, missão, valores e objetivos estratégicos. Dentre os objetivos 
estratégicos definidos pelo Centro de Informática, foram identificados os seguintes objetivos 
relacionados ao desenvolvimento de recursos humanos: 

A. Atrair e motivar pessoas.  
B. Promover a aprendizagem e o desenvolvimento profissional. 
C. Desenvolver competências gerenciais. 

Os projetos estratégicos que estão relacionados aos objetivos acima são os seguintes: 

Quadro - 4. Projetos estratégicos do Centro de Informática. 

Projeto Estratégico Objetivo 
relacionado 

Adequação da estrutura organizacional do CENIN A 
Implementação de um Programa de Desenvolvimento de Competências no CENIN A, B, C 
Implantação da Estratégia de Comunicação do CENIN A 
Elaboração de Programa de Melhoria das Condições de Trabalho da equipe do 
CENIN 

A 

Instituição dos processos de Gestão Estratégica e de Escritório de Projetos CENIN C 
Destaca-se aqui o projeto estratégico Implementação de um Programa de 

Desenvolvimento de Competências no CENIN, definido da seguinte forma: 
Estabelecimento [...] de um Programa de Desenvolvimento de 
Competências que contemple um Plano de Capacitação Tecnológico 
em TIC e um Plano de Capacitação Gerencial em TIC, visando dotar a 
equipe das competências necessárias ao adequado desempenho de 
suas atribuições. Alinha-se à iniciativa de Gestão por Competências, 
prevista no Planejamento Estratégico Corporativo (CENIN, 2010, pág. 
39 e 40). 

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

Para a realização da pesquisa, além do levantamento documental, foram entrevistados 
cinco gestores de TI (diretores de coordenações do Centro de Informática) e a equipe de 
planejamento do projeto estratégico de Gestão por Competências (incluindo o diretor de uma 
das coordenações do Departamento de RH). 

Os gestores de TI entrevistados compõem um grupo de quatro homens e uma mulher, 
todos com escolaridade superior (dois em nível de mestrado e os demais em nível de pós-
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graduação), tempo de casa médio de 14 anos, e tempo médio de atuação em cargos de gestão 
de oito anos. 

A equipe do Departamento de RH entrevistada é composta de um homem (diretor) e 
duas mulheres (analistas), todos com escolaridade superior (em nível de pós-graduação), 
tempo de casa médio de 20 anos, e tempo médio de atuação na área de RH de nove anos. 

Estes sujeitos foram escolhidos por estarem envolvidos no planejamento do concurso. 

3.3 INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

As entrevistas foram realizadas com o auxílio de um roteiro de entrevista, com as 
questões a serem respondidas. 

Os editais de concurso público, disponíveis publicamente, foram obtidos no sítio da 
organização pesquisada. 

3.4 PROCEDIMENTOS 

Quanto à pesquisa documental, os editais do concurso público foram analisados para 
verificar aspectos abordados na seleção, como descrição dos cargos e funções, conteúdo 
programático e avaliação de títulos. 

No caso das entrevistas, estas foram realizadas pessoalmente pelo pesquisador, 
seguindo o roteiro de entrevista (ver APÊNDICE I – Questionário, à página 25). As 
entrevistas foram gravadas em áudio, mediante autorização do entrevistado. Após análise das 
entrevistas, eventuais dúvidas foram sanadas por telefone ou correio eletrônico. 

4 RESULTADOS 

4.1 RESUMO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

Os principais aspectos identificados nas entrevistas estão resumidos no Quadro - 5. 

Quadro - 5. Resumo das entrevistas 

Assunto Aspectos identificados 
Planejamento da Seleção • Concentrado no Diretor da área de TI, sua assessoria e nos 

diretores das diferentes coordenações de TI. 
• Resultou em temas (conteúdos) que deveriam ser avaliados e 

algumas regras gerais do processo seletivo. 
• Não foi realizado concurso específico para gestores de TI, mas 

já existia a percepção (embrionária) de que o perfil dos 
colaboradores deveria mudar de um perfil técnico para um 
perfil mais gerencial. Isso resultou na inclusão de tópicos 
como: 

o Gerenciamento de projetos (PMBOK); 
o Boas práticas de gerenciamento de infra-estrutura 

de TI (ITIL). 
• Não houve provas diferenciadas para as diversas áreas de 

atuação em TI.  Alguns dos argumentos apresentados para a 
decisão foram: 
o Receio de aumentar insatisfação dos colaboradores pelas 

restrições de mobilidade para outros departamentos; 
o Necessidade generalizada de novos funcionários, tanto de 
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especialistas quanto generalistas. 
• Houve preocupação de considerar certificações de alto nível do 

mercado como critério de classificação dos candidatos. 
• O planejamento estratégico não teve grande influência no 

processo seletivo. 
Alocação dos 
Colaboradores 

• A área de RH realizou avaliação do perfil profissional, 
fornecendo recomendação aos gestores de TI sobre a 
adequação dos perfis aos cargos vagos. 

• Os critérios de alocação considerados objetivaram o 
desempenhar suas atribuições no curto prazo, bem como 
atender às necessidades mais prementes do órgão.  

• Os principais critérios de alocação foram: 
o Experiência profissional, 
o Desejo do colaborador, 
o Perfil profissional (identificado pelo RH). 

• Houve dificuldades de preencher pelo menos dois cargos 
específicos (gerente de relacionamento e analista de 
especificação de bens e serviços de TI). Os motivos foram: 
o Inadequação dos perfis dos colaboradores selecionados; 
o Falta de motivação do colaborador com a atividade. 

• Houve alguma surpresa quanto ao desejo de alguns 
profissionais de mudar da área em que eles tinham maior 
experiência. 

Resultados da Seleção • A seleção foi considerada bem sucedida pelos gestores, 
atingindo os objetivos de aumento do quadro de pessoal e 
renovação de talentos. 

• Os colaboradores foram considerados de alto nível em termos 
de formação e experiência. 

• Houve a percepção de que muitos candidatos selecionados 
tinham o perfil de desenvolvimento de sistemas, mas isso não 
resultou em maiores dificuldades. 

Perspectivas • O perfil do profissional procurado deve mudar, de um perfil 
eminentemente técnico para um perfil mais gerencial. 
o Resultado do planejamento estratégico realizado 

recentemente. 
• A descrição de cargos e funções não está completa e atualizada, 

sendo deficiente até mesmo para questões de alocação interna. 
• A expectativa sobre o projeto de Gestão por Competências é 

positiva, com as seguintes preocupações: 
o Não encarar a Gestão por Competências como uma bala de 

prata; 
o Falta de experiência do órgão em processos de 

implantação desse modelo de gestão; 
o Fatores organizacionais, como a dificuldade de oficializar 

a real estrutura organizacional da área de TI (que no papel 
continua com o organograma de 2001). 

Outras observações • A área de RH citou a divisão de especialidades de um cargo de 
outro órgão (Secretaria de Comunicação Social - SECOM) 
o O cargo de Técnico de Comunicação Social foi dividido 
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em especialidades: 
� Jornalista (com vagas específicas para Rádio, 

Televisão e Jornal), 
� Relações Públicas, 
� Divulgação Institucional, e  
� Audiovisual.  

o Cada atribuição teve provas distintas no processo seletivo.  

4.2 ANÁLISE DOCUMENTAL DE CONCURSO REALIZADO 

No edital de concurso público para provimento de cargos do quadro de pessoal da 
instituição pesquisada, realizado em 2007, foram observados os aspectos a seguir. 

4.2.1 Pré-requisitos 

O pré-requisito para o cargo de analista de TI foi: “Diploma devidamente registrado, 
de curso de graduação em nível superior ou habilitação legal equivalente, fornecido por 
Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação”. 

4.2.2 Descrição sumária das atribuições 

As atribuições do cargo de TI apresentadas ao candidato foram: “Atividades 
relacionadas com desenvolvimento de sistemas, suporte técnico, engenharia de rede, 
administração de banco de dados, administração de objetos e administração de produção”. 

4.2.3 Provas aplicadas 

As provas e respectivos pesos na classificação estão descritos na Tabela - 1. 

Tabela - 1. Provas aplicadas e importância na nota final. 

Prova Pontuação % sobre a nota classificatória final 
Conhecimentos Específicos 150 67,57 % 
Língua Portuguesa 30 13,51 % 
Títulos 12 5,41 % 
Língua Inglesa 10 4,51 % 
Legislação 7 3,15 % 
Processo Legislativo 7 3,15 % 
Conhecimentos Gerais 6 2,70 % 

4.2.4 Conhecimentos Específicos 

A prova de conhecimentos específicos abordou temas técnicos de diversas áreas de 
atuação dentro da TI e também temas de gestão. 

Temas abordados na prova de conhecimentos específicos (agrupados por área de 
atuação conforme julgamento do autor): 

• Desenvolvimento de sistemas 
o Fundamentos de computação 
o Lógica de programação 
o Linguagem de programação Java 
o Metodologia de Desenvolvimento 
o Desenvolvimento web 

• Infra-estrutura: 
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o Redes de comunicação 
o Gerência de redes 
o Alta disponibilidade 
o Sistemas operacionais Windows 2003 Server, Solaris e Linux 
o Segurança da Informação 

• Banco de dados: 
o Administração de banco de dados relacionais 
o Oracle e MS-SQL Server 

• Gestão de TI: 
o Modelo ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 
o Gerência de projetos e modelo PMI 

Analisando a prova de conhecimentos específicos que foi efetivamente aplicada, e 
julgando a área de atuação correspondente, se chega à tabela abaixo: 

Tabela - 2. Questões por área de atuação em TI. 

Área de atuação Questões % sobre a prova de conhecimentos específicos 
Desenvolvimento de sistemas 17 34 % 
Infra-estrutura 17 34 % 
Banco de dados 10 20 % 
Gestão de TI 6 12 % 

Nota-se que é possível identificar mais áreas específicas percorrendo os assuntos, ou 
mesmo comparando-os com os cargos efetivamente existentes nas organizações típicas de TI. 

4.2.5 Títulos 

A prova de títulos considerou cursos de graduação e pós-graduação, além de 
certificações oficiais do mercado e exercício de atividade profissional, conforme a Tabela - 3. 

Tabela - 3. Atribuição de pontos para a avaliação de títulos. 

Título Valor 
unitário 

Valor 
máximo 

Curso superior na área de Informática 1,00 1,00 
Pós-Graduação “lato sensu”, em nível de especialização na área de 
informática, com carga horária mínima de 360 horas. 

1,50 1,50 

Pós-graduação "stricto sensu", em nível de Mestrado, na área de 
Informática. 

2,00 2,00 

Pós-graduação "stricto sensu", em nível de Doutorado, na área de 
Segurança de Informática. 

2,50 2,50 

Certificação Oficial, concluída a partir de 01 de janeiro de 2002. 1,00 3,00 
Exercício de atividade profissional, de nível superior, na área de 
Informática, nos últimos 4 anos. 

0,50 por ano 
completo 

2,00 

As certificações oficiais aceitas no concurso estão listadas no quadro abaixo. 

Quadro - 6. Certificações oficiais pontuadas no concurso. 

Oracle Certified Professional – OCP, emitido pela Oracle. 
Project Management Professional – PMP, emitido pelo PMI. 
Sun Certified Enterprise Architect for the Java 2 Platform Enterprise Edition - SCEA, emitido pela 
Sun Microsystems. 
Certificados ITIL Practitioner ou ITIL Manager, emitidos pelo EXIN - Examination Institute for 
Information Science ou ISEB – Information Systems Examinations Board. 
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4.2.6 Concorrência 

O concurso analisado teve 8.669 candidatos inscritos para 20 vagas, resultando em 
uma concorrência de aproximadamente 433 candidatos por vaga. 

5 DISCUSSÃO 

O órgão pesquisado mostra alguns sinais de que está amadurecendo seu planejamento 
estratégico, além de estar caminhando na direção de gestão por competências. Dessa forma é 
possível que no futuro esteja preparado para analisar como adequar o processo seletivo de 
forma a considerar as competências necessárias às diversas funções de seus colaboradores. 

Entretanto, a análise do último concurso realizado mostra que há um longo caminho a 
percorrer para alinhar o processo seletivo aos objetivos do órgão de TI. 

5.1 COMPETÊNCIAS AVALIADAS NO CONCURSO 

Na análise documental, foi possível perceber o grande peso da avaliação de 
conhecimentos específicos (quase 70% da nota classificatória), em relação aos outros 
conhecimentos avaliados. Apesar disso, nota-se a ausência de divisão de funções típicas da 
área de informática no concurso realizado, o que impediu que as competências técnicas 
fossem avaliadas para cada função especificamente. As provas de conhecimento específico 
abordaram conhecimentos de diversas funções técnicas (como administradores de bancos de 
dados, programadores, analistas de rede) e gerenciais (ITIL, gerenciamento de projetos).  

A prova de títulos também refletiu a ausência de divisão de funções da área de 
informática, pontuando certificações de áreas específicas (como desenvolvimento de software 
Java ou administração de bancos de dados). Apesar de indicar uma preocupação da 
organização de avaliar as habilidades dos candidatos, nota-se a ausência de provas 
discursivas, geralmente usadas para avaliar habilidades específicas (como a resolução de 
problemas mais complexos, estudos de caso).  

Não foi observada a avaliação de competências comportamentais para efeitos 
eliminatórios e classificatórios, reflexo da legislação de concursos e da dificuldade de tornar 
as avaliações de aspectos comportamentais mais objetivas (por mais que a Gestão de 
Competências torne essas avaliações mais objetivas, decerto seriam questionadas por 
candidatos desclassificados). 

Também é possível observar a baixa influência na nota classificatória de alguns 
aspectos possivelmente relacionados às competências individuais gerais identificadas pela 
organização (observando Quadro - 2. Competências individuais gerais e Quadro - 3. 
Competências individuais gerenciais). A exceção talvez da prova de conhecimentos em língua 
portuguesa, que se alinha de forma tênue à competência de “Comunicar-se na forma oral e 
escrita com clareza e objetividade” (de forma tênue, pois a avaliação não abordou prova 
dissertativa, apenas questões objetivas). 

As competências individuais gerenciais, que pendem para o lado das competências 
comportamentais (atitudes), relacionam-se ao perfil do gestor de TI. Não se observa a 
avaliação dessas competências para fins classificatórios ou eliminatórios, exceto pelo 
conteúdo e título relacionados à gerência de projetos.  

5.2 RESULTADOS DO CONCURSO 

Analisando a dificuldade expressa por um dos gestores de preencher algumas vagas 
(gerente de relacionamento e analista de especificação de bens e serviços de TI), é possível 
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fazer uma breve análise da causa-raiz, conforme a Figura - 2. Uma conclusão possível é 
encontrar ente as principais causas do problema alguns aspectos do processo seletivo: 

• O processo não selecionou o perfil adequado, talvez por não ter avaliado as 
competências necessárias a essas vagas, e também por não oferecer vagas 
específicas. 

• O processo não selecionou colaboradores interessados no cargo, seja por não 
ter comunicado claramente as atribuições desses cargos específicos (ver 4.2.2 - 
Descrição sumária das atribuições, na página 19) ou por não oferecer 
benefícios atraentes (supondo que sejam cargos qualificados ou de maior 
responsabilidade). 

Dificuldade de
preencher vagas 

específicas

Processo seletivo

Marco Legal

Planejamento 

Planejamento 
estratégico incipiente

Dificuldade de conciliar
todas necessidades no 

processo seletivo

Perfil inadequado

Burocracia de criar
novos cargos

Restrições ao 
processo seletivo

Ambiente

Disponibilidade do 
perfil no mercado

Benefícios não atraentes
para o perfil desejado

Falta de interesse
pelo cargo

Pouco peso das competências
desejadas na avaliação

Ausência de divisão
de especialidades

Ausência da descrição da 
atividade no edital do concurso

Benefícios insuficientes

 

Figura - 2. Análise de causa-raiz da dificuldade de preenchimento de vagas 

No cômputo geral, é possível que o processo seletivo (com base em avaliação de 
conhecimentos em atribuições gerais da área de informática) selecione um conjunto de 
colaboradores com um bom conhecimento da área (em relação aos concorrentes). Pelo fato do 
processo seletivo ser bastante concorrido, é natural esperar que os colaboradores sejam 
altamente capacitados e aptos a se desenvolver as competências (técnicas e comportamentais) 
necessárias, inclusive para serem gestores de TI. 

6 CONCLUSÃO 

No contexto dos órgãos do poder legislativo federal, diversos fatores diminuem a 
importância relativa da seleção por competências em relação a outros aspectos da gestão por 
competências (especialmente a identificação de competências dos colaboradores e 
desenvolvimento das competências dos colaboradores). Entre esses fatores, se pode citar: 

• Estabilidade do servidor público federal, atrelada a um bom pacote de 
remuneração e benefícios. 

o Por um lado aumenta a importância de uma boa seleção, já que a 
colaboração tende a ser de longo prazo.  
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o Por outro lado, realça a necessidade de contínuo desenvolvimento de 
competências dos colaboradores para adequar a eventuais revisões da 
missão e valores dos órgãos. 

• Cultura do serviço público. 
o Apesar de existirem mecanismos de controle na legislação (por exemplo, a 

avaliação de desempenho e estágio probatório), não existe a cultura de se 
valer desses mecanismos para reverter uma seleção mal-sucedida. 

o Por outro lado, indica que a cultura de avaliação (formal e atrelada ao 
progresso funcional do colaborador) pode se valer dos mecanismos da 
gestão por competências. 

• Alta concorrência do concurso público, provocando uma seleção de recursos bem 
qualificados (ou capazes de se qualificar), mesmo que não sejam especialistas em 
determinadas funções. 

Além desses fatores atenuantes, existe o fator restritivo da legislação a respeito das 
formas de seleção de recursos humanos. Essa restrição é clara e afeta o modelo mental dos 
gestores envolvidos no planejamento da seleção. De um lado, existe o caminho indicado pelo 
próprio marco legal, permitindo diferentes orientações de áreas do conhecimento dentro de 
um mesmo cargo. Mas, por outro lado, a avaliação de competências comportamentais (um 
aspecto ressaltado pela literatura de gestão por competências) não parece ser de uso comum 
como critério de eliminação ou classificação de candidatos. 

Mesmo considerando esses fatores, é possível afirmar que a organização deve 
perseguir melhorias para sanar pontos problemáticos (como a dificuldade de preencher vagas 
específicas). Afinal, o objetivo de um processo seletivo é trazer os recursos mais adequados às 
necessidades. Lembrando que a seleção de um recurso mais aderente ao perfil pode ter 
impactos benéficos sobre a rotatividade e investimentos em treinamentos, deveria existir um 
esforço no sentido de selecionar os colaboradores com o conjunto de competências mais 
próximo ao desejado. 

Nesse sentido, é possível identificar diversos pontos a melhorar: 
• Formalizar descrição de cargos e funções, aderentes às necessidades estratégicas; 
• Identificar competências necessárias a cada função; 
• Realizar processo seletivo de forma a avaliar e atrair colaboradores conforme as 

competências necessárias às diferentes especialidades; 
o Dividir o processo seletivo conforme as especialidades dos cargos; 
o Analisar pacote de benefícios para cargos de maior responsabilidade (por 

exemplo, área de especialização para futuros gestores de TI). 
o Realizar avaliações de conhecimentos mais aderente às diferentes 

especialidades do órgão de TI; 
o Realizar avaliações práticas (provas discursivas) que avaliem as 

habilidades dos candidatos. 
• Ajustar a avaliação de perfil profissional, realizada pela área de RH, para atender 

às necessidades dos gestores do órgão ao receber os candidatos selecionados (para 
alocação e plano de desenvolvimento do colaborador). 

o Mapear as lacunas de competência (especialmente comportamentais) dos 
colaboradores. 

A organização evoluiu muito desde a realização do concurso analisado, especialmente 
no que tange ao planejamento estratégico, e isso certamente trará efeitos no próximo processo 
seletivo. Se persistir nos esforços de melhorar a gestão de pessoas (e talvez ousar estender 
esses esforços ao processo seletivo), estará caminhando no sentido das melhores práticas de 
governança de TI. 
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Essas melhorias poderão redundar em mudanças nos próximos processos seletivos, 
incluindo: 

• Dividir efetivamente as atribuições e vagas que precisam ser preenchidas. 
o Dessa forma o candidato escolheria o que realmente gosta de fazer, 

concorrendo com candidatos da mesma especialidade. 
• Disponibilizar informações mais completas e precisas sobre as vagas, no edital do 

concurso, procurando comunicar as atividades relacionadas e o ambiente de 
trabalho.  

o Isso contribuiria para subsidiar a decisão dos candidatos, inclusive para a 
decisão de participar ou não do certame. 

• Procurar clarificar os benefícios das vagas, se possível distinguindo as vagas de 
maior responsabilidade, e perspectivas de carreira. 

Dessa forma, o órgão estaria tomando ações para que o concurso público seja 
efetivamente uma ferramenta de seleção das competências mais adequadas ao cumprimento 
de sua missão, ao invés de ser como um “vestibular”, que classifica os mais inteligentes, ou os 
que se prepararam mais eficientemente para uma determinada avaliação. 
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8 APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO 

Planejamento da Seleção 
1. Quais foram os principais aspectos considerados no planejamento do processo 

seletivo? 
2. Como foi abordada a possibilidade dos colaboradores selecionados tornarem-se 

futuros gestores de TI do órgão? 
3. O planejamento estratégico teve efeito prático no planejamento da seleção e na 

definição do perfil dos colaboradores do último concurso? 
Alocação dos Colaboradores 

4. O que mais contribuiu para a alocação dos colaboradores: resultado da prova de 
conhecimento, resultado das avaliações de perfil profissional, experiência profissional 
ou o desejo do colaborador? 

5. Houve problemas ou dificuldades específicas na alocação dos colaboradores ou no 
preenchimento de funções específicas?  

Resultados da Seleção 
6. De um modo geral, a seleção atingiu os objetivos, isto é, selecionou as pessoas 

adequadas às diferentes vagas? Há exceções ou casos específicos que surpreenderam 
positivamente (ou negativamente)? 

Perspectivas 
7. O planejamento estratégico terá efeitos práticos nos próximos processos seletivos? 

Isto é, há planos de alinhar os futuros processos seletivos com a estratégia da 
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organização? 
8. A descrição de cargos e funções está completa e atualizada? 
9. Quais as expectativas sobre o projeto gestão de competências sobre a avaliação, 

desenvolvimento e seleção de colaboradores? 
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