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

1.
Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e vinte, das 15:00 às 16:15, realizouse o terceiro 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 relembrou as ações no âmbito das redes e o objetivo da oficina. Dentre elas, as
2.1.
OFICINAS TRAJETÓRIAS PROFISSIONAIS: sendo a terceira reunião da
oficina, ao final, o IRB emitirá um certificado de participação da oficinal, conforme lista de
presenças em anexo.
2.2.
DIAGNÓSTICO DAS ESCOLAS: já estamos na segunda fase de compilação e
análise das respostas. Os resultados já podem nos dar indicativos de ações em rede que
poderão ser tomadas.
2.3.
COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS: o tema vem sendo tratado nas seguintes
ações das redes das escolas (Reducontas e Comitê de Aperfeiçoamento Profissional) e
rede de gestão de Pessoas (Comitê de Gestão de pessoas):
2.3.1. Programa de Formação do Auditor de Controle Externo: a rede das
escolas tinha aprovado em 2019 o programa e o rol de competências profissionais
baseado na ISSAI100/NBASP100 e o fluxo operacional de uma auditoria, desde a
definição do objetivo da auditoria, identificação dos elementos da auditoria,
planejamento, execução, relatório e monitoramento, além de competências
comportamentais e competências gerenciais, baseadas na mesma norma e NBASP nível
1 (ISSAI 10 20 30 e 40). Neste ano, as redes estavam debatendo a convergência das
competências profissionais para os documentos publicados pela INTOSAI Competency
Framework e Pathways.
2.3.2. Trajetórias Profissionais: as redes iniciaram cursos e oficinas sobre
metodologias de criação de trajetórias profissionais, incluindo a criação da trajetória de
gestão de pessoas nos TCs. A definição das competências profissionais também é base
para a construção das trajetórias. Então, além da oficina para criação das competências
e trajetórias de gestão de pessoas, o TCU convidou representantes das redes para
participar do grupo de trabalho, do TCU, para a criação da trajetória profissional de
auditoria.
2.3.3. Trajetória Profissional de Auditoria: com o convite do TCU, os
representantes das redes passaram a participar das reuniões do Grupo de Trabalho e
discutir as competências da INTOSAI e competências já mapeadas pelos TCs. Estão
participando o Gilson Garcia (TCMSP), a Neigmárcia (TCEMG), a Vivianéli Prestes
(TCEPR), o Juracir (TCECE), o Bruno Ceratti (TCDF), o Regis (TCERO) e, pelo IRB,

Crislayne Cavalcante e o Nelson Nei Granato. Este grupo de trabalho tem debatido que
as competências da INTOSAI são genéricas e seria importante mapearmos
competências de um fluxo operacional de trabalho, como a rede já tinha feito. Por isto,
solicita-se que os TCs que já mapearam competências de auditoria compartilhem com o
Grupo. O produto deste grupo será uma diretriz nacional que poderá ser utilizada por
todos os TCs. Até julho teremos a entrega da prévia da trajetória de auditoria e até
setembro pretendemos ter a plataforma alinhando as competências com respectivos
materiais de conhecimentos (cursos, livros, vídeos, etc). Daí a importância de termos o
portal IRB Conhecimento funcionando;
2.3.4. Força Tarefa INTOSAI (TFIAP): Por conta do nosso trabalho na rede
(Programa de Formação do Auditor de Controle Externo), o TCU convidou a rede para
colaborar, de forma indireta, com o grupo da força tarefa de criação da norma profissional
(ISSAI 150) e duas orientações (GUID)
2.4.
PORTAL IRB CONHECIMENTO: o Portal 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 (https://irbcontas.org.br/irb-conhecimento/ead/ ). Inicialmente,
foi disponibilizado login e senha para que cada entidade cadastrasse seus cursos, porém
foi possível desenvolver uma ferramenta de alimentação automática. A preferência é que
as escolas façam a alimentação automática, seja via API (com a TI do TC) ou via
configurações do moodle. Hoje publicamos a portaria 12, que atualizou a portaria 11,
para permitir a escolha das formas de alimentação do portal (login e senha, API ou
configuração no moodle). Até setembro podemos contar com o apoio da ENCCLA para
fazermos um mutirão. Quem tiver muitas ações de capacitação para lançar manualmente
e tiver interesse desta ajuda, por favor nos procurar. O Portal será de grande utilidade no
momento da construção da plataforma da trajetória profissional.
2.5.
CERTIFICADOS DE WEBINARS: A Cristina do (TCEBA) trouxe uma demanda
de vários servidores que gostariam que os eventos online das escolas e webinars
tivessem emissão de certificado para comprovação de hora de trabalho. Na nossa
reunião sobre como montar um webinar (ata na página do Comitê de Aperfeiçoamento
Profissional) foi compartilhado formas de fazer a certificação de eventos online.
2.6.
AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL: O Marcelo do planejamento do TC RJ pediu
para levantar com vocês os TCs que possuem ações com o CONTROLE SOCIAL. Um
dos exemplos positivos é o observatório cidadão, do TCEGO, que está na fase final do
prêmio inovare. Quem tiver mais ações a serem compartilhadas, por favor enviar para
administrativo@irbcontas.org.br ou para o grupo de whatsapp.
A palavra foi concedida ao Leonard Renne Guimarães Lapa.
3.
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, utilizando um aplicativo de interação, de post it digitais, chamado
https://metroretro.io/ :

A próxima tarefa é fazer uma descrição mínima das competências para que quem for
consumir a informação consiga fazer da forma mais fácil possível. Assim, para entender
os grupos de competências que o grupo fez por meio do uso do aplicativo
www.metroretro.io , as competências são organizadas num documento contendo o nome
da competência, descrição da competência, comportamentos esperados para esta
competência (CHC – conhecimentos habilidades e comportamentos) e descrição
(detalhamento de cada um dos post it usado no aplicativo metroretro.io ). No TCU tem o
centro de pesquisa e documentação, quando se fechou a relação das competências, este
centro fez um levantamento da bibliografia existente na casa. Também foram buscar nas
escolas corporativas cursos online das Escolas. E, a descrição da competência é o
subsídio para comparar a bibliografia e descrição dos cursos.

Os CHCs, portanto, são os posts its que a rede fez no aplicativo. E a descrição será um
texto que deverá explicar a competência. Esta descrição deverá ser o mais abrangente
para ser usado por todos os TCs. Foi lembrado inclusive que se, nesta fase, houver
termos novos, eles deverão ser relacionados e passados para o Comitê de Gestão de
Informação atualizar os tesauros nacionais.
Para a construção do documento, os participantes da oficina foram divididos pelos grupos
de CHC para construírem as descrições que serão referência para o levantamento da
bibliografia do assunto e do levantamento das ações de capacitação:
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: 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
Não havendo mais dúvidas e sugestões, a programação do dia foi cumprida.
4.
ENCAMINHAMENTO E ENCERRAMENTO:
4.1.
Sobre
as
ações
IRB,
as
redes
irão
enviar
ao
email
administrativo@irbcontas.org.br ou por meio do grupo de whatsapp das redes:
4.1.1. O mapa das competências de auditoria;
4.1.2. As ações com controle social para serem compartilhadas;
4.1.3. Adesão e inclusão das capacitações no portal IRB Conhecimento;
4.2.
Sobre a continuidade das oficinas, ficou agendada a quarta reunião da Oficina,
para o dia 6/7/20, as 15:00h, em que as equipes apresentarão a descrição e
detalhamento das competências e CHC, no modelo do documento do ANEXO III. 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
22/06/2020
DAS 15:00 AO 16:15
ADRIANA LORO - TCE-PR
ALINE TEIXEIRA DE ARAUJO LEITE - TCEPE
AMÓS CHAGAS JURUBEBA SÁ - TCE-PE
ANA CRISTINA TROTTA - TCE-RS
ANA DUSI - TCMRJ
ANA PAULA MATTOS - TCM-RJ
CONS. AREDIO REZENDE
BIBIANA CAMARGO - TCE-SP
BRUNO CERATTI - TCDF
CRISTINA MOURA - TCE-BA
CRISLAYNE CAVALCANTE - IRB
CAMILA DIAZ SANTOS - TCMRJ
DACICLEIDE SOUSA GATINHO CUNHA - TCE-AP
DAIESSE JAALA BOMFIM - TCM-SP
ELCIENE SPENCIERI
ÉRIKA PINHEIRO - TCE-MT
ESTHER MENEZES - TCE-MT
GABRIELA GIARDINO - TCE-SP
GECILDA ESTEVES SILVA
GIULIANO CASTRO TCE-GO
HITHAJIARA DAL RI - TCE -RS
ISABELA FREITAS COSTA VASCONCELOS - TCE-ES
JAQUELINE GONÇALVES DO NASCIMENTO - TCE-GO
JOÃO SILVA - TCE-MA
KAREN ESTEFAN DUTRA - TCE-RJ
KATIA ALVES - TCE-PE
LEANDRO SANTOS - TCE-RJ
LEILA RENAULT DA SILVA - TCE-MG
LEONARD RENNE - ISC-TCU
LETICIA VINHAS - TCE-RJ
LUIZA CORREIA HRUSCHKA - TCM-SP
LUCAS RODRIGUES FLORES - TCE-RS
MARCELO MULLER - TCE-PR
MARCIA ARAUJO CALÇADA - TCE-RJ
MARIA VALERIA SANTOS LEAL - TCE-PI
MARINA ALVARENGA- TCE-MT
MARINA SPINELLI - TCE-MT
MARTA AMORIM TCE-BA
MARTHA GORDINHO MARQUES - TCE-SC
MAXVANIA COSTA - TCE-GO
NATALIA SCHINCARIOL - TCMRJ
NIEGMÁRCIA OLIVEIRA - TCE -MG
PAULA KOSTRICH

PAULO OMETTI -TCE-SP
RENATA PINHEIRO TCM PA
RENATA TORRES - TCE-GO
RIBAMAR NOJOSA - TCE-MA
RUI FRANCISCO SPINELLI RACHID
SANDRA VALÉRIA MORAIS SANTOS - TCE-CE
SANDRA RODRIGUES - IRB
SERGIO LINO CARVALHO TCE-RJ
SILVIA DAMASIO
SOLANGE SPECTOR
UILCA CARDOSO - TCE -PE
VIVIAN BORIM - TCM-GO
VIVIANE GIONGO - TCMSP
VIVIANE MALOUF - TCE-MT

ANEXO II
CHAT ONLINE DA
REUNIÃO ONLINE DA REDE DE GESTÃO DE PESSOAS
DOS TCS E REDE DAS ESCOLAS DE CONTAS
22/06/2020
DAS 15:00 AO 16:15
Vítor Guilherme Araújo Torres2:44 PM
Olá, estou usando o computador do meu filho. Sou Renata Torres, TCE - Goiás
Leonard Renne2:49 PM
https://metroretro.io/board/SykiZ_GhL
Karen Estefan Dutra2:50 PM
Boa tarde a todos!!!
Leila Renault da Silva2:51 PM
Boa tarde, pessoal!
ADRIANA LORO2:51 PM
boa tarde Leila!!!
DACICLEIDE SOUSA CUNHA GATINHO2:52 PM
Boa tarde!!! Sou Dacicleide do TCE/AP
Leila Renault da Silva2:56 PM
Coloquem novamente aqui, por favor?
Leonard Renne2:57 PM
http:/metroretro.io
http://metroretro.io
https://metroretro.io/board/SykiZ_GhL
O primeiro link é para criar a conta na ferramenta
MARIA VALERIA SANTOS LEAL2:58 PM
Boa tarde! Valéria Leal TCE/PI
Sandra Valéria Morais Santos2:58 PM
Boa tarde!
NEIGMÁRCIA OLIVEIRA2:59 PM
Boa tarde!
Leonard Renne3:00 PM
Leonard Renne Guimarães Lapa - ISC/TCU
Cristina Moura3:00 PM
Boa tarde, pessoal!
Marcia Araujo Calçada3:01 PM
Boa tarde a todos! Marcia Araujo Calçada - TCE-RJ
Ana Cristina Trotta3:01 PM
Boa tarde! Ana Cristina Trotta - Escola TCERS
Esther Menezes3:02 PM
Boa tarde! Esther TCE-MT
DACICLEIDE SOUSA CUNHA GATINHO3:05 PM
Notícia d
Notícia sobre o IRB Conhecimento do TCE/AP https://www.tce.ap.gov.br/noticias/portal-reunecapacitacoes-das-escolas-de-contas
Katia Alves3:06 PM
Boa tarde, Katia Alves, TCEPE
Isabela Freitas Costa Vasconcellos Pylro3:07 PM
boa tarde a todxs!!
Maxvania Costa3:07 PM
boa tarde
Paulo O.3:07 PM
Boa tarde. Paulo TCESP

Marcelo Muller3:07 PM
Boa tarde. Marcelo Costa Müller TCE PR
Cristina Moura3:07 PM
Estou presente. Cristina Moura
Ribamar Nojosa3:08 PM
Boa tarde a todos! Ribamar Nojosa, TCE/MA, presente!
Maxvania Costa3:10 PM
Maxvania, TCEGO
Gabriela Giardino3:13 PM
Boa tarde! Gabriela Giardino Costa Bernardino - TCESP
Letícia Vinhas3:13 PM
Boa tarde - TCE/RJ
Uilca Cardoso3:13 PM
Boa tarde a todos!
Leandro Santos3:14 PM
Boa tarde! TCE-RJ
Daiesse Jaala Bomfim3:14 PM
Boa tarde! Daiesse Jaala Bomfim - TCMSP
Gecilda Esteves Silva3:14 PM
Boa tarde!
Natália Schincariol3:14 PM
Boa tarde! Natália - TCMRJ.
Giuliano Castro3:15 PM
Giuliano Castro ILB TCE GO
Leonard Renne3:16 PM
http://metroretro.io
https://metroretro.io/board/SykiZ_GhL
Viviane Giongo3:18 PM
sim
Isabela Freitas Costa Vasconcellos Pylro3:20 PM
é muito importante!!
Viviane Giongo3:21 PM
Salve!
Cristina Moura3:23 PM
Cris, estou com problema no meu áudio e imagem. Como as pessoas não se pronunciaram sobre
a certificação, gostaria de saber se ficou ok.
Instituto Rui Barbosa3:23 PM
vou pedir para as escolas colorem aqui no chat.
Hithajiara Dal Ri3:25 PM
Também considero importante a inclusão desse processo que envolve estagiários
Amós Chagas Jurubeba Sá4:01 PM
TCE-PR, TCE-MG e TCE-PE Modelos e práticas de Gestão
Hithajiara Dal Ri4:02 PM
TCE-RS diagnóstico ou intervenção organizacional

ANEXO III
Modelo de Documento
Exemplo: TCU - Trajetória de políticas públicas – Competências e CHCs
COMPETÊNCIAS

I - O auditor constrói
estratégia global de
uma auditoria de
políticas públicas
para subsidiar a
elaboração do plano
de auditoria

DESCRIÇÃO

O auditor deve ser
capaz de construir a
estratégia global de
auditoria com a
delimitação preliminar
do objeto a auditar, do
escopo da auditoria,
do problema ou
questão fundamental
de auditoria (objetivo),
dos critérios a serem
adotados, da
modalidade de
auditoria a ser
empreendida, da
materialidade, dos
riscos de auditoria a
serem gerenciados e
da estimativa de
alocação de recursos
e prazos.

CHCs

DESCRIÇÃO

a) Explicar os
principais conceitos,
atores envolvidos,
fases das políticas
públicas e
fundamentos de
análise e de
avaliação de políticas
públicas

O auditor deverá
compreender os
principais conceitos e
teorias relacionados a
políticas públicas e ser
capaz de utilizar esses
conhecimentos nas
discussões para
definição dos requisitos
iniciais de uma
estratégia global de
auditoria junto com a
equipe responsável pelo
trabalho.

b) Delimitar
preliminarmente o
objeto e os principais
aspectos da auditoria
tendo em vista as
fases de uma política
pública, os
problemas que a
política pública
pretende atacar, o
processo de
desenvolvimento das
intervenções
governamentais
decorrentes e os
critérios da GUID
9020.

O auditor deverá
entender as principais
atividades e processos
em cada fase/estágio de
uma política pública e
utilizar esse
conhecimento para
escolher as abordagens
e técnicas de auditoria
mais adequadas para
auditar o objeto
delimitado.
O auditor deverá
entender os problemas
que demandam
intervenção por parte da
política pública auditada
e o processo de
desenvolvimento das
intervenções de forma
que possa ter uma
noção sobre a
materialidade envolvida
nas atividades e
processos de forma
suficiente subsidiar as
discussões preliminares
de delimitação do objeto
de auditoria e dos
critérios a serem
adotados.
O auditor deverá
entender os principais
aspectos da GUID 9020
de forma a ter

conhecimentos
suficientes para
participar das
discussões para avaliar
a viabilidade de auditar
o objeto delimitado
frente aos critérios
aplicáveis a uma política
pública que pode
consistir em vários
programas, englobando
várias previsões legais e
financeiras, ações de
diferentes organizações,
recursos humanos e
financeiros para
alcançar determinados
objetivos.

II - O auditor
descreve a estrutura
de governança e
gestão da política
pública e representa
seu desenho de
forma suficiente para
avaliar seus
macroprocessos

Levantar funções e
relações
intergovernamentais,
Inter organizacionais
e entre stakeholders
da política pública,
bem como
representar gráfica
e/ou textualmente o
problema que a
política se propõe a
tratar, os objetivos, o
público alvo, os meios
e instrumentos,
processos de
trabalho, atores e
arranjo institucionais,
produtos, resultados,
impactos, premissas e
influências, a partir da
documentação e da
institucionalização
legal, infralegal e
normativa da política
pública.

a) Representar a
política pública a
partir do problema a
ser enfrentado, de
seu desenho e de sua
caracterização
utilizando as
principais técnicas
existentes (marco
lógico, teoria do
programa e teoria da
mudança)

O auditor deverá ser
capaz de entender e
representar
gráfica/textualmente os
principais componentes
que compõe o desenho
de uma política pública –
problema que a política
se propõe a tratar,
objetivos, público alvo,
meios e instrumentos,
processos de trabalho,
atores e arranjo
institucionais, produtos,
resultados, impactos,
premissas e influências
a partir de técnicas
tradicionais de auditoria
como revisão
documental, revisão
legal, aplicação de
entrevistas e
questionários etc., em
conjunto com técnicas
de representação de
desenho de políticas
públicas como o marco
lógico, a teoria de
programa e a teoria da
mudança, de forma
suficiente para detalhar
os principais aspectos
dos objetivos, atividades
e processos de trabalho
que compõe o objeto de
auditoria.

b) Descrever a
estrutura de
governança da
política pública e das
organizações
responsáveis por
seus processos e a
maneira como essas
organizações se
relacionam.

O auditor deverá ser
capaz de descrever
como a política pública
está institucionalizada,
como estão constituídos
seus planos e objetivos,
como é viabilizada a
participação social, sua
capacidade
organizacional e seus
recursos, como é feita a
coordenação entre os
principais atores, como
é monitorada e avaliada,
como é feita a gestão de
riscos e o controle
interno e como
proporciona o
accountability. O auditor
deve ser capaz também
de descrever os
componentes de
liderança, estratégia e
controle que compõe a
estrutura de governança
das organizações
responsáveis pela
condução dos processos
de trabalho da política
pública, bem como o
relacionamento inter e
intragovernamental
entre essas
organizações,
principalmente em
políticas públicas
multinível.

