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

1.
Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte, das 10:00 às 12:00,
realizou- se o segundo encontro da oficina 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 relembrou as ações no âmbito das redes e o objetivo da oficina. Dentre elas,
as traduções pelo IRB do documento “INTOSAI Competency Framework”, disponível no
link para contribuições e sugestões: clique aqui. Informou, ainda, que em razão da
parceria com o ISC – Escola Superior do Tribunal de Contas da União estarão
disponíveis 10 vagas para os servidores da rede dos Tribunais de Contas no Curso de
Pós-Graduação em Controle de Políticas Públicas. O curso será à distância e gratuito.
A partir de segunda, dia 05 de junho até julho, vai ser criado um formulário para que os
servidores dos tribunais estaduais e municipais possam manifestar o interesse em
participar e enviar o currículo para o IRB. Serão duas vagas por região, conforme
condições do Edital. Em relação ao Portal de Cursos do IRB, comunicou que está em
fase de ajustes finais, mas já conta com 180 (cento e oitenta) 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.
Inicialmente, foi disponibilizado login e senha para que cada entidade cadastrasse seus
cursos, porém foi possível desenvolver uma ferramenta de alimentação automática.
Assim, toda vez que se atualizar os cursos disponíveis no site da Escola de Contas,
imediatamente atualiza no site do IRB. Para as Escolas com problema com técnico de
informática, que não pode disponibilizar porque a equipe está pequena e agora tá
trabalhando em outras frentes, o técnico do IRB informou que quem usa a plataforma
Moodle, pode nas aplicações do sistema fazer autorizações para alimentar
automaticamente o Portal do IRB. Portanto, nesse momento de resposta ao Ofício n.º
71 do IRB, que trata da adesão ao Portal, já é possível verificar a possibilidade de fazer
a integração com o Moodle ou via API. Caso a Escola não tenha curso EAD, não tem
problema, pois pode ser uma palestra, uma oficina, ou seja, qualquer material que
possa ser usado para capacitação em um único Portal da rede.
A palavra foi concedida ao Leonard Renne Guimarães Lapa.
3.
OFICINA TRAJETÓRIAS PROFISSIONAIS: Leonard Renne Guimarães Lapa,
Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União e responsável pelo
projeto das Trajetórias Profissionais no ISC-TCU, iniciou a oficina. Pediu aos presentes
que criassem uma conta no site https://metroretro.io/ para que todos pudessem
interagir, contribuir e votar a respeito dos temas a serem apresentados.
Inicialmente, explicou como se construiu o mapa apresentado no quadro “Trajetória de
Gestão de Pessoas” na ferramenta Retro Metro. Mencionou que o mapa é ideal para
ser utilizado como ponto de partida no caso dos Tribunais que não possuem implantado
gestão por competências, conhecimentos, habilidades, comportamentos, atitudes, ou
para aqueles que precisam fazer uma revisão.
Explicou que o TCU está passando nesse momento por um processo de revisão do
quadro de competências, pois o que se tinha era o detalhamento das competências
descrito basicamente na forma de conhecimentos, e existia uma dificuldade muito
grande para que os Auditores se apropriassem da gestão por competências, ou seja, o
que eles realizavam no dia a dia não se enquadrava no antigo quadro de competências.
A revisão consiste em fazer com que esse quadro de competências deixe de apresentar

componentes das competências na forma de conhecimento a ser adquiridos e passar a
representar na forma de comportamentos esperados ou a serem visualizados. O foco é
sempre na entrega que é realizada. Portanto, a transposição do modelo anterior,
consiste em o servidor ter ciência do que é esperado que ele faça e execute em termos
de atividades, de rotinas e de processos de trabalho, para posteriormente ter acesso ao
conjunto de conhecimentos que ele precisa adquirir para poder desempenhar a
atividade da maneira mais adequada.
Assim, os “post-its” do diagrama da “Trajetória de Gestão de Pessoas” na ferramenta
Retro Metro contém componentes descritos em forma de comportamentos observáveis.
Leonard apresentou na tela compartilhada um questionário aplicado a servidores
especialistas em determinados temas, no caso para equipe que está participando da
construção da trajetória profissional de fraude e corrupção. Explicou que o questionário
é basicamente o mesmo para todas as trajetórias, com pequenas adaptações.

Primeiro se faz uma contextualização básica do que são as trajetórias profissionais, a
organização, o que se espera dessas trajetórias a partir do momento que elas estejam
implantadas e quais são as atividades que vão ser realizadas pelos Auditores que
atuam dentro dessa trajetória, dentro desse questionário. Há um espaço inicial para que
eles possam identificar o que justifica o investimento da organização na construção de
uma trajetória profissional e porque alocar pessoas e recursos da organização na
disponibilização de uma trajetória de fraude e corrupção. Há um conjunto de
justificativas previamente definidas, em que o servidor informa se concorda ou discorda
e também espaço para justificativas adicionais. A mesma coisa no caso dos benefícios,
quais são os benefícios esperados a partir do momento que a organização tenha
implantado uma trajetória profissional em fraude e corrupção? O servidor concorda ou
discorda dos benefícios previamente apresentados ou pode propor benefícios
adicionais.

Na sequencia é realizada uma pergunta direta, quais são as entregas ou atividades que
são esperadas de um servidor que atua nesse tema ou nessa área?

A partir daí é que se inicia a montagem do quadro de competências, com foco naquilo
que o Auditor faz, no que ele entrega. E só depois é que se vai buscar identificar quais
os conhecimentos necessários para realizar essas entregas.
O “board” “Trajetória de Gestão de Pessoas” que será trabalhado na ferramenta Retro
Metro é um quadro de entregas, não de conhecimentos. Não existe a falta de
conhecimento, não é necessário se preocupar se precisa conhecer direito
administrativo, direito constitucional, o foco é no que precisa efetivamente ser entregue
por um servidor que atua em uma determinada área. A missão na Oficina de hoje é
passar esse quadro de entregas esperadas na área de gestão de pessoas, seja na
educação coorporativa, seja gestão do conhecimento, seja na gestão de pessoas
propriamente dita, ou seja, o que se espera que esse servidor seja capaz de entregar.
Além das entregas formais em termos de competências técnicas, temos quais são os
comportamentos ou competências comportamentais que são esperados dos servidores
que atuam nessa área.

A partir da consolidação desse questionário é que é possível de gerar um quadro inicial
de competências.
Leonard convidou todos os participantes para entrar no quadro de competências
“Trajetória de Gestão de Pessoas” na ferramenta Retro Metro, ressaltando que o foi

apresentado é exatamente o resultado das avaliações realizadas na Oficina passada,
dos componentes de competências aplicáveis.

Dentro de cada “post-it” tem o resultado da nota, da avaliação que foi realizada. Por
exemplo, dentro da competência “Apoio à aprendizagem individual ou de grupo”, o
componente “faz diagnóstico de necessidades de aprendizagem a partir de situações
diversas” recebeu uma avaliação média de 4,3, já o “planeja e desenvolve processos de
coaching individua ou de mentoria” recebeu a menor nota, 3,6.

Leonard apresentou a ferramenta Retro Metro, explicando que existem dois modos um
de edição e outro de trabalho. Explicou as funções e ferramentas que seriam utilizadas
para criação do quadro colaborativo.
Foi oportunizada a simulação de uma votação pelos participantes dos componentes
que consideravam mais importantes dentro de cada competência.
Em seguida, foi possibilitada aos participantes a criação de novas competências que
não foram incluídas, por exemplo, na parte de gestão de pessoas, na ferramenta do
“build”, criou-se um quadro para tratar da competência que cuida de toda essa parte de
legislação, normas pagamento de pessoal, ou seja, um quadro novo chamado
legislação, normas e procedimentos administrativos. O que é original e o que foi
acrescentado aparecem em fontes diferentes. Ressaltou que não tem resposta certa
nesse momento.
Renata questionou se haveria um produto formal das Oficinas. Leonard informou que o
objetivo da parceria com o IRB é que o resultado dessas oficinas resulte em um

documento que poderá ser compartilhado com todos os Tribunais de Contas, uma
trajetória comum de gestão de pessoas. Na sequência, após fechar esse quadro de
competências, vai entrar numa etapa de fazer a descrição dessas competências. Então,
vai ser pedido que cada um dos tribunais se ofereça para ser curador de um conjunto
desses de competências, ou seja, o Tribunal vai ofertar para o restante do grupo o que
seria uma descrição mais detalhada de cada um desses “post-its”. Por exemplo, o que
está tratando o componente de competência que “produz e faz apresentações de
impacto que transmitem bem o conteúdo”, o que isso quer dizer exatamente? Depois
será passado um tutorial de como se faz esse trabalho de descrição do componente de
competência. Então o ideal é que cada um desses quadros tenha um dono, que seja
um dos tribunais ou de mais de um dos tribunais. A ideia é que se construa
colaborativamente o conceito que está envolvido em cada um desses “post-its”. A partir
do momento que se tiver feito o detalhamento de cada um desses “post-its”, começa o
levantamento de objetos de aprendizagem. Assim, depois de deixar claro exatamente o
que quer dizer cada um desses “post-its”, é possível identificar nas escolas dos
Tribunais de Contas e nas escolas de outros órgãos públicos, cursos, livros, vídeos,
eventos, que possam ser cadastrados como objetos de aprendizagem, que vão permitir
que os servidores que atuam possam desenvolver a sua competência nesse tema, de
modo a formar um portfólio comum e conjunto. Seria um embrião de algo que a
Crislayne já disse que quer fazer em conjunto, que é criar o portal de competências.
Crislayne informou que já existe o Portal IRB Conhecimento, mas a ideia é partir das
grandes temáticas e categorizar conforme essas competências.
Leonard concluiu que por intermédio das Oficinas será possível oferecer para o IRB e
para todos os participantes um componente estruturado para gestão de pessoas, pois o
resultado desse trabalho vai constar: grupo de competência, itens de competência,
descrição de item de competência, objeto de aprendizagem que permite desenvolver
aquela competência, e levar tudo para o portal, independente de qual o tribunal oferece
a ação de desenvolvimento daquela de competência, em qual plataforma está aquele
conteúdo, e já ofertar isso de maneira estruturada para todos.
Prosseguindo com a criação do quadro colaborativo, foi possível conhecer a produção
dos colegas e usar a ferramenta do comentário para fazer sugestões, tirar dúvidas e
para fazer críticas pertinentes. Foi concedido dez minutos para observações. Para cada
comentário é permitida a réplica.
Encerrado o tempo, Leonard fez uma observação e sugeriu abrir mais um pouco de
tempo. Quando se iniciou a trajetória de auditoria, partiu-se de um conjunto de
competências mapeadas, que era de outro tempo, uma realidade diferente da que
estamos vivendo agora, e que possivelmente vamos viver daqui para frente. Então,
existiu a preocupação de deixar claro no projeto que é preciso fazer uma atualização
significativa nos procedimentos esperados do Auditor do futuro próximo, para que ele
seja capaz de atuar de maneira adequada nessa nova realidade de trabalho à distância,
de fiscalização em relação a sistemas informatizados, e que talvez não se tenha
identificado um ou outro componente que fosse importante na trajetória de gestão de
pessoas. Então, ressaltou que se os participantes tivessem algo que é extremamente
importante, estruturante, que seja alterado, que seja mudado, ou que requer o
desenvolvimento de uma nova competência no profissional de gestão de pessoas, que
não está retratado no quadro, o momento é esse.
Isabella comentou que nessa nova realidade existirá um número bastante razoável de
servidores de gestão de pessoas que irá atuar em tele trabalho, e o modo de atuar com
gestão de pessoas vai ter que ser diferente. Até então tiveram servidores em tele
trabalho, mas sempre da área finalística, por exemplo, os Auditores, que precisam
emitir seus pareceres em processos. Mas irão aumentar esse número de servidores em
tele trabalho na área finalística, mas também os da atividade meio, que são os
profissionais de gestão de pessoas, que não se pode deixar tais profissionais de fora da
análise do trabalho.

Amós mencionou que um novo modelo de gestão vai ter que ser trabalhado nos
Tribunais de Contas, face essa nova realidade. Informou que está mantendo contato
com profissionais do Supremo Tribunal Federal, que estão desenvolvendo um novo
modelo integrado de trabalho, conciliando essas duas modalidades: o trabalho
presencial e o a distância. Opinou que há uma necessidade de desenvolvimento das
ações do grupo junto aos Tribunais de Contas nesse novo modelo. Mencionou a ideia
de fazer uma live juntamente com o pessoal que já está desenvolvendo o referido
modelo.
Isabela acrescentou, ainda, que a maneira de fazer gestão na equipe que está em tele
trabalho é um pouco diferente.
Leonard advertiu que no quadro de competências, no Grupo de Educação Corporativa,
na competência “planejamento educacional” há um “post-it” específico de “elaborar
conteúdos, aulas e cursos no formato à distância” para que o servidor que não esteja
presencialmente no tribunal continue sendo capaz de desenvolver suas competências
no ambiente de home office, trabalho remoto, porém ele recebeu uma nota menor do
que a competência para fazer a mesma coisa presencialmente. Assim, ressaltou a
importância de avaliar acerca do desenvolvimento de competências e habilidades para
tratar de maneira remota com as equipes.
Na sequencia, Leonard indicou que a etapa seguinte utilizar a ferramenta de reação
para cada um dos “post-its”, seria “eu vivo com isso” ou “não, eu não vivo com isso”
Novamente foi concedido tempo aos participantes.
Isabela fez uma pergunta: no grupo de competências transversais, o item de
contratações, o que estava dando a entender é que nos Tribunais de maneira geral, na
área de gestão de pessoas, o pessoal de gestão de pessoas precisa fazer todos os
itens de entrega?
Leonard esclareceu que nem todas as pessoas. É preciso ter na equipe alguém que
tenha esse conhecimento desenvolvido, não é para todos. Mas dentro da trajetória de
gestão de pessoas é importante ter esse conhecimento, sendo que algumas pessoas
terão essa competência outras não. Nem todas as pessoas precisam estar no mesmo
nível também. Uma pessoa da equipe pode estar no nível três da competência de
contratações, as outras podem estar no nível um e nível zero. É possível montar o
mapa de competências de acordo com as necessidades do dia a dia no Tribunal. Por
exemplo, no TCU praticamente todo mundo contrata alguma coisa que trabalha com
educação corporativa, e é difícil não ter essa competência disseminada na equipe como
um todo. Mas sei que tem alguns Tribunais que a contratação ocorre fora, tem uma
área fora da organização para todas as contratações, então essa competência quando
for levada para esse Tribunal, a equipe de educação corporativa pode ter nível zero na
competência contratações. Posteriormente faremos a distribuição de acordo com a
realidade de cada Tribunal.
Não havendo mais dúvidas e sugestões, a programação do dia foi cumprida. Leonard
informou que fará a consolidação das sugestões, das respostas, dos resultados e
agendou a próxima conversa para passar como os detalhamentos dos post-its e
identificar quais Tribunais vão ficar com cada das competências.
4.
ENCERRAMENTO: Ficou agendada a terceira reunião da Oficina, para
o dia 22/6/20, as 15:00h. 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 05/06/2020
DAS 10:00 AO 12:00

1. Adriana Loro - TCEPR
2. Alessandra Baptista -TCE-RS
3. Aline Teixeira de Araujo Leite - TCE-PE
4. Ana Dusi -TCU
5. Amós Chagas Jurubeba Sá TCE-PE
6. Ana Paula Mattos -TCM-RJ
7. Angela Cunha - IRB
8. Camila Diaz Santos -TCMRJ
9. Carmen Lucia - TCE-MT
10. Carolina Lemos Duarte da Costa - TCE-CE
11. Cristina Moura - TCE-BA
12. Crislayne Cavalcante - IRB
13. Dacicleide Sousa Cunha Gatinho 14. Esther Menezes - TCE-MT
15. Érika Pinho - TCE-MT
16. Esther Menezes - TCE-MT
17. Gabriela Giardino - TCESP
18. Giuliano Castro - TCE-GO
19. Hithajiara Dal Ri - TCE-RS
20. Isabela Freitas Costa Vasconcelos -TCE-ES
21. João Silva - TCE-MA
22. Karen Estefan Dutra -TCE-RJ
23. Katia Alves - TCE-PE
24. Leila Renault da Silva - TCEMG
25. Leonard Renne Apresentação
26. Leticia Vinhas -TCE-RJ
27. Lucas Rodrigues Flores - TCE-RS
28. Marcelo Muller - TCE-PR
29. Marcia Araujo Calçada - TCE-RJ
30. Maria Valerias Santos Leal - TCEPI

31. Mariana Vieira - TCE-CE
32. Marina Spinelli TCE-MT
33. Marleide Aguiar - TCE-TO
34. Marta Amorim TCE-BA
35. Martha G. Marques - TCE-SC
36. Maxvania Costa- TCE-GO
37. Najla Mansur - TCE-TO
38. -Natália Schincariol
39. Neigmárcia Oliveira - TCE MG
40. Paulo O. TCE-SP
41. Renata Chaves Pinheiro
42. Renata Torres - TCE-GO
43. Ribamar Nojosa
44. Sandra Regina Durau Rodrigues
45. Sandra Valéria Morais Santos - TCE-CE
46. Secretaria de Gestão de Pessoas - RAFAELA - TCE-MS
47. Silvia Presidio - TCE/BA
48. Solange Spector
49. Tatianne Oliveira
50. Uilca Cardoso -TCE-PE
51. Viviane Giongo -TCMSP

