ATA DA REUNIÃO DA REDE DE GESTÃO DE PESSOAS DOS TCS E REDE DAS
ESCOLAS DE CONTAS

1.
Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte, das 15:00 às 16:15, realizouse o quarto encontro das oficinas online de Trajetórias Profissionais da Rede de Gestão de
Pessoas dos TCs e Rede das Escolas de Contas, por meio da plataforma google meets,
no link https://meet.google.com/yry-fsix-sub. Participaram da reunião virtual as pessoas
constantes na lista de presenças relacionadas no anexo I desta ata.
2.
ABERTURA: A reunião foi aberta por Crislayne Cavalcante, coordenadora do
IRB, que passou informações e recados às redes:
2.1.
DIAGNÓSTICO DAS ESCOLAS: o documento está em fase de revisão antes de
ir para a diagramação.
2.2.
COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS: foi divulgado o site traduzido pelo IRB e
que compila os documentos que estão sendo usados pela INTOSAI:
https://sites.google.com/view/competenciasprofissionaistc/in%C3%ADcio
2.3.
PORTAL IRB CONHECIMENTO: o Portal já conta com mais de 200 ações de
capacitação gratuitas, organizadas conforme as grandes temáticas, concentrando não só
os cursos das Escolas de Contas, mas também CADE, BNDS, MPT, ENAP, dentre outros

(https://irbcontas.org.br/irb-conhecimento/ead/ ).
2.4.
BANCO DE TALENTOS: O banco de talentos foi atualizado
https://talentos.irbcontas.org.br e agora precisa ser aprimorado para ser usado pelas
Escolas de Contas. Foi solicitado que cada Escola faça sugestões de aprimoramento e
a forma de indicar talentos para compor o banco.
3.
COMITÊ DE GESTÃO DE PESSOAS: A Adriana Loro pediu sugestões de temas
para o Encontro Nacional de Gestão de Pessoas de TCs que, neste ano, sera realizado
em formato virtual.
A palavra foi concedida ao Leonard Renne Guimarães Lapa.
4.
OFICINA TRAJETÓRIAS PROFISSIONAIS: A primeira reunião da oficina foi
focada em conceitos e compreensão do que é o projeto, além do levantamento das
atividades importantes e conhecimentos necessários para quem atua com gestão de
pessoas. Na segunda reunião, os participantes separaram as áreas e atividades
importantes em grupos compatíveis e iniciaram um brain storm acerca dos
conhecimentos, habilidades e comportamentos necessários para cada uma das
atividades levantadas. E, na terceira oficina, as redes validaram as competências de cada
atividade e se dividiram para fazer a descrição de cada competência, conforme esta
divisão:
EDUCAÇÃO CORPORATIVA:
Apoio à aprendizagem individual ou de grupos: TCE-SP, TCM-SP e TCE-RJ
Planejamento educacional: TCE-CE, TCE-GO e TCE-RJ
Didática: TCE-RJ e TCU
Avaliação Educacional: TCE-GO e TCE-RJ
GESTÃO DO CONHECIMENTO:
Gestão da informação e do Conhecimento: TCE-MA e TCE-PI
Legislação, normas e procedimentos administrativos: TCE-ES e TCE-PE
GESTÃO DE PESSOAS
Modelo e práticas de Gestão: TCEPR, TCE-PA, TCE-RJ, TCE-PE e TCE-MG
Gestão da folha de pagamento: TCE-MT, TCE-PE e TCE-MA
Diagnóstico e intervenção organizacional: TCE-RS
Exames de saúde ocupacional: TCE-MA
A compilação das descrições feitas pelos grupos foi publicada no seguinte documento:
https://drive.google.com/file/d/1LulOOGdlqyM5yts4PCjTjF6ROAPc4Zqt/view?usp=shari
ng
Na sequência, cada grupo apresentou as justificativas da descrição feita, sendo seguido
de comentários pelas redes. Também ficou definido que os participantes da oficina irão
fazer os comentários sobre a descrição diretamente no documento no drive.
Leonard Renne sugeriu a criação de subgrupos temáticos, no zoom para se discutir o
andamento de cada uma das áreas, se for necessário. E, o documento final da oficina
servirá para atualizar o Portal IRB Conhecimento.
Não havendo mais dúvidas e sugestões, a programação do dia foi cumprida.
5.
ENCAMINHAMENTO E ENCERRAMENTO:
5.1.
Sobre
as
ações
IRB,
as
redes
irão
enviar
ao
email
administrativo@irbcontas.org.br ou por meio do grupo de whatsapp das redes:
5.1.1. O mapa das competências de auditoria, para serem incluídos no site sobre
competências;

5.1.2. Adesão e inclusão das capacitações no portal IRB Conhecimento e Banco
de Talentos;
5.2.
Sobre a continuidade das oficinas, ficou agendada a quinta reunião da Oficina,
para o dia 22/7/20, as 15:00h, em serão feitos o fechamento do texto das descrições e
divisão das competências nos níveis das trajetórias. Não havendo mais nada a debater,
foi encerrada a reunião.

CRISLAYNE CAVALCANTE
Secretária ad hoc

ANEXO I
REUNIÃO ONLINE DA REDE DE GESTÃO DE PESSOAS
DOS TCS E REDE DAS ESCOLAS DE CONTAS 8/7/2020
DAS 15:00 AO 16:30
Adriana Loro – TCEPR
Alessandra Baptista – TCERS
Ana Dusi – TCMRJ
Ana Paula Mattos – TCMRJ
Bianca Tristão Sandri – TCEES
Carmen Lucia Fernandes de Campos Araújo – TCEMT
Crislayne Cavalcante – IRB
Eliane Gois dos Santos Gianotto – TCEMS
Esther Menezes – TCEMT
Hithajiara Dal Ri – TCERS
Isabela Freitas Costa Vasconcelos – TCEES
João Neto – TCEMA
Karen Estefan Dutra - TCERJ
Leonard Renne – TCU
Letícia Vinhas - TCERJ
Lucas Rodrigues Flores
Marcelo Muller - TCEPR
Maria Valeria Santos Leal – TCEPI
Marina Spinelli – TCEMT
Marta Amorim – TCEBA
Natália Schincariol – TCMRJ
Neigmárcia Oliveira – TCEMG
Paulo Roberto Ometti - TCESP
Rafaela Guedes Alves Tamiozzo – TCEMS
Renata Chaves Pinheiro - TCMPA
Regis Ximenes – TCERO
Sabrina Caetano – TCERJ
Sandra Valéria Morais Santos – TCECE
Silvia Presídio – TCEBA
Solange Spector – TCEBA
Viviane Giongo – TCMSP
Viviane Malouf - TCEMT

