ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DA REDE DAS ESCOLAS DE CONTAS E REDE
DE GESTÃO DE PESSOAS

1.
Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte, as 15 horas, realizou- se
o quinto 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.
AÇÕES DO IRB: inicialmente, após as boas vindas, foram passados os
andamentos das ações do IRB:

2.1.
Banco
de
Talentos:
apresentado
o
site
reformulado
(https://talentos.irbcontas.org.br ). Foi explicado que o Banco iniciou com uma planilha
compartilhada contendo os dados dos docentes de cada TC. Depois foi feita uma rede
social para compartilhamento de docentes, mas os dados cadastrados pelos docentes
eram ruins e foi necessário deletar o banco e reformular. Este novo banco de talentos,
tem um formulário padrão e foi construído por meio do envio do formulário, por email,
aos docentes indicados na planilha excel, mas agora estão organizados conforme as
temáticas que estão sendo usadas em todo o site do IRB. Foi solicitado que as escolas
opinem sobre: a) divulgação dos telefones dos docentes; b) abertura de formulário no
site para quem tiver interesse de se cadastrar seguido de aprovação pelo comitê; c)
envio, pelas escolas, dos e-mails de quem elas queiram que tenha cadastro no banco de
talentos.
2.2.
Portal IRB Conhecimento: foi solicitado que as escolas que ainda não
fizeram a adesão que enviem email para comunicacao@irbcontas.org.br e que
cadastrem suas capacitações, inclusive webnars e lives do youtube.
2.3.
Educontas: o Comitê de Aperfeiçoamento profissional está conversando
para realizar o evento em formato online.
2.4.
Encontro Nacional de Gestão de Pessoas: a coordenadora da Rede,
Adriana Loro (TCEPR) solicitou que os Tribunais enviem ao Comitê de Gestão de Pessoas
as sugestões de temas e palestrantes para o Encontro, que neste ano será feito online.
2.5.
Competências Profissionais: o grupo de trabalho do TCU finalizou o
mapeamento das competências profissionais de auditoria e ela será validada
internamente. Em breve será divulgado o mapeamento destas competências.
3.
OFICINA DE TRAJETÓRIAS PROFISSIONAIS: retomando: 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 (educação corporativa, gestão do conhecimento, gestão de pessoas). Na quarta
reunião, cada grupo apresentou a descrição de cada competências e os demais fizeram
comentários que foram compilados no documento no drive. Neste quinto encontro, o grupo
passou a dividir as competências por níveis de trajetórias.

Com a utilização da ferramenta https://metroretro.io/board/H1If-JCgv , os participantes
inicialmente debateram os requisitos para um servidor entrar na trajetória de gestão de pessoas.
Após a chuva de ideias, Leonard mediou a análise dos posts compilando os requisitos de ingresso
como: a) ser indicado pela liderança da unidade; b) servidor indicado a fazer parte de projeto
específico na área de gestão de pessoas; c) servidor lotado ou que atua na área de gestão de
pessoas; d) servidor que demonstra interesse em atuar na área e que tenha conhecimento
especializado em algum processo de gestão de pessoas.
Na sequência, Leonard conceituou os níveis de evolução da trajetória: a) nível I- servidores
iniciantes e que trabalham na operação; b) nível II – servidores que já gerenciaram ou gerenciam
projetos; c) nível III – servidores que são muito experientes e já compartilham conhecimentos.
Alertando que pela estrutura de cada Tribunal haverá diferenças específicas de atuação por
nível, foi solicitado ao grupo uma chuva de ideias dos requisitos a serem considerados para a
evolução do servidor na trajetória:

Foram definidos seis requisitos de evolução que após votação ficaram organizados na
seguinte ordem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nível de domínio dos processos de trabalho e ferramentas de GP/EC
participar de projetos em GP
capacidade de multiplicar conhecimentos
tempo de lotação na unidade de GP/EC
participa do processo de planejamento e formulação de políticas de GP
capacidade de agregar valor aos processos de GP/inovação

4
Encerramento e encaminhamento: Sobre a continuidade das oficinas, Leonard vai
informar a Crislayne sobre a data e horário, onde será feita a apresentação do detalhamento
das competências faltantes (Folha de pagamento e Gestão do conhecimento) e o detalhamento
dos requisitos nos 3 níveis da trajetória. Não havendo mais nada a debater, foi encerrada a
reunião.
5.
Retificação de atas anteriores: Nas atas das reuniões dos dias 07/07/20 e 17/07/20 do
Comitê de Gestão de Pessoas onde se lê no anexo a participação de “Martha Godinho Marques
– TCERS”, leia-se “Martha Godinho Marques – TCESC”.

ADRIANA LORO

ANEXO I
PARTICIPARAM DA REUNIÃO ONLINE DA REDE DE GESTÃO DE PESSOAS DOS TCS E REDE DAS
ESCOLAS DE CONTAS 28/07/20 DAS 15:00 AS 17:00

1. ADRIANA LORO – TCEPR
2. ALESSANDRA BAPTISTA – TCERS
3. AMÓS CHAGAS JURUBEBA SÁ – TCEPE
4. ANA CRISTINA TROTTA – TCERS
5. ANA PAULA MATTOS – TCMRJ
6. ANGELA CUNHA – IRB
7. BIANCA TRISTÃO SANDRI – TCEES
8. CAMILA DIAZ SANTOS – TCMRJ
9. CARMEN ARAUJO – TCEMT
10. DACICLEIDE SOUSA CUNHA GATINHO – TCEAP
11. ESTHER MENEZES – TCEMT
12. FERNANDA NUNES – TCERS
13. GILSON PIQUERAS GARCIA – TCMSP
14. HITHAJUARA DAL RI – TCERS
15. ISABELA FREITAS COSTA VASCONCELOS – TCEES
16. JOÃO NETO – TCEMA
17. KAREN ESTEFAN DUTRA – TCERJ
18. LEONARD RENNE – TCU
19. LETICIA VINHAS – TCERJ
20. LUCAS RODRIGUES FLORES – TCERS
21. LUIZA CORREIA HRUSCHKA – TCMSP
22. MARCELO MULLER – TCEPR
23. MARCIA ARAUJO CALÇADA – TCERJ
24. MARIA VALERIA SANTOS LEAL – TCEPI

25. MARINA SPINELLI – TCEMT
26. MARTA AMORIM – TCEBA
27. NATÁLIA SHCINCARIOL – TCMRJ
28. NEIGMÁRCIA OLIVEIRA – TCEMG
29. PAULO ROBERTO OMETTI – TCESP
30. RIBAMAR NOJOSA – TCEMA
31. SABRINA CAETANO – TCERJ
32. SANDRA REGINA DURAU – IRB
33. SANDRA ROSE RODRIGUES CRUZ - TCEMS
34. SILVIA PRESÍDIO – TCEBA
35. SOLANGE SPECTOR – TCEBA
36. VIVIAN BORIM - TCMGO
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Coordenadora da Rede de Gestão de Pessoas

