
  

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

 

1. Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte, das 10:00 às 12:00, realizou-
se a 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. 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 
explicou as ações no âmbito das redes e o objetivo da oficina. Lembrou das ações pendentes: 
diagnóstico das escolas, tradução dos documentos sobre competências profissionais e palestra 
sobre ferramentas inov-ativas de conhecimento, a se realizar no próximo dia 27/05/20. 
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. Esclareceu que será necessário marcar 
uma segunda rodada para fechar todos os processos da trajetória. O resultado do trabalho será 
alimentar uma trajetória comum nos TCs. A ideia é criarmos uma trajetória que possa ser 
aproveitada por todos os TCs e criarmos uma plataforma comum no site do IRB. 

3.1. Conceitos Iniciais: Trajetórias profissionais é mais uma ferramenta para o 
desenvolvimento do servidor. Para ele ser reconhecido como mais ou menos experiente. 
Pegando o que a INTOSAI entende por profissionalização, a ideia é trabalhar o ambiente de 
trabalho, as normas e padrões, medidas de desempenho, para só então podermos falar em 
pessoal competente. Quando se fala de trajetórias profissionais falamos deste ultimo 
componente: pessoas competentes. 

 
3.2. Trajetória: é uma sequencia de cargos ou papeis que uma pessoa ocupa ao longo de sua 

vida profissional. Não devem ser entendidas como um caminho rígido a ser seguido pela pessoa 
e sim como sequencia de posições e de trabalhos por ela realizados. Explicitam os 
comportamentos e as experiência críticas aos quais os profissionais devem se submeter de 
modo a comprovar a entrega dos conhecimentos e habilidades adquiridos ao longo de sua 
evolução profissional. Resumindo, as trajetórias são um conjunto de conhecimentos técnicos e 
comportamentais, entregas e experiências críticas necessárias ao desenvolvimento e ao 
amadurecimento dos profissionais de uma organização. Há diferença com trilhas de 
conhecimento, pois estas se referem apenas ao conhecimento. Enquanto que trajetórias 
englobam conhecimento e as entregas efetivas do servidor, desde quando ele é inexperiente 



  

até quando ele se torna um multiplicador. Na organização não se pretende ter todos os 
servidores como nível 3 (multiplicador), sendo necessário a organização definir quantos 
servidores de cada nível é preciso ter para fazer a máquina funcionar. O servidor está 
preocupado em saber o que ele precisa fazer no dia-a-dia. A primeira conexão que o servidor 
tem que ter com gestão de pessoas é saber o que ele precisa para executar o trabalho do dia-a-
dia. A conexão é com a atividade que precisa ser desempenhada. Daí que a trajetória deixa claro 
o que ele precisa fazer no dia-a-dia, que conectará ele com esta ou aquela trilha de 
conhecimento. Tem mais um fator político que distingue o uso trajetória ao invés de trilha. 
Quando o servidor do TC ouve sobre trilha, ele já experimentou e não trouxe muito resultado. 
Daí, politicamente, pela experiência, o melhor foi usar outro termo: trajetória, com vistas a 
buscar um nível de aceitação, pelos servidores, maior. Uma analogia para o conceito de 
trajetória é o que ocorre no aplicativo waze: waze baby, waze grownup, etc. esta mesma 
trajetória é que se imagina para os servidores. Quais os incentivos que daremos para eles 
quererem evoluir na trajetória? Abaixo tem um exemplo de como, no TCU, poderá ser 
consultado os vários níveis de servidores experientes no TCU. Com esta forma de consulta, o 
TCu poderá compor grupos de servidores conforme a experiência e o perfil que estarão 
mapeados no sistema: 

 
3.3. Componentes da trajetória: Qualificações necessárias, competências, experiências 

críticas, fato crítico de sucesso (conforme a perspectiva da organização). Quando se desenha a 
trajetória deve se conectar com os macroprocessos da organização, e se conecta com várias 
áreas. O pessoal do planejamento é que vai dizer quais são os processos críticos do TC e eles não 
mudam ao longo do tempo, ex: auditoria, gestão de pessoas, etc. Agora, a cada dois anos (que 
é o tempo de mudança da gestão do TC) a nova gestão pode olhar a estrutura da trajetória e 
dizer qual a área que é considerada crítica. No caso do TCU, por exemplo, teve presidente que 
queria aplicar processos de inovação em todas as trajetórias. Teve outro que queria aplicar 
governança. Teve outro que queria combate à fraude e corrupção. Daí se direciona todo o 
esforço da evolução da trajetória para o componente considerado crítico pela gestão. E isto não 
invalida a trajetória. O conjunto de experiências ou entregas é que faz com que ele seja capaz 
de passar do nível I para o II ou para o III. No TCU, considerou-se o conjunto de experiências 
como o X-dias de trabalho naquela função. Poderia ser entrega de relatórios, entrega de 
trabalhos, etc. Para se definir o que agregará mais valor, para fins de definir a entrega, isto 
dependerá de cada organização. Luiza Correia: cada um dos níveis está atrelado a remuneração? 
Leonard: hoje não porque o plano de carreira é anterior à trajetórias. Mas querem que a 
gratificação esteja atrelada aos níveis, no futuro. Luiza Correia: tem resistência quando a pessoa 
chega no nível III por não ter remuneração? Leonard: ainda não lançaram as trajetórias, por isto 



  

não sabe se terá ou não resistência. Marina Spinelli: pediu explicação melhor de homem-dia. 
Leonard:  para cada uma das fases dos macroprocessos, foi levantado o tempo de cada 
macroprocessos, e sabem quantos homem-dia precisam para o processo. Daí ele sabe se um 
servidor trabalhou no processo, quantos homens-dia ele ganhou de experiência. A ideia é usar 
isto para qualquer trabalho estruturante. Se tiver um projeto na área de gestão de pessoas, solta 
uma portaria que diz quantos homens-dia o servidor ganhará em cada trabalho do projeto para 
fins de trajetória. O que se precisa ter em mente é que isto esteja inserido nos processos de 
trabalho da organização para as pessoas não enxergarem isto como um fardo. Luiza Correia: isto 
está sendo desenvolvido com ajuda de consultoria? As TI foram contratadas? Leonard: tudo é 
interno. O Coordenador do projeto é o Leonard Renne. Não tiveram nenhum custo externo, 
apenas servidores da própria casa. A equipe de TI do ISC é quem está desenvolvendo a solução. 
Tatianne Oliveira: já divulgaram o ranking? Leonard: concluíram a primeira trajetória de políticas 
públicas. Primeiro divulgaram as trajetórias, os conceitos. Ainda não estão na etapa dos rótulos. 
Sabe dizer a percepção da liderança sob este rótulo. Há preocupação em ter um normativo 
robusto para não ter questionamento pelos servidores. Estão usando as técnicas de design 
thinking para ir melhorando a medida que lançam uma trajetória nova. A ideia é que, ao final, 
para cada servidor, se tenham os rótulos: nível III na trajetória X, nível II na trajetória , e assim 
por diante. 

3.4. Alinhamento dos processos de gestão de pessoas: depois de finalizar o mapeamento 
das trajetórias, é preciso vincular os processos estruturantes de gestão de pessoas com as 
trajetórias, como por exemplo: treinamentos, coaching, promoção, benefícios, etc. E isto é que 
muda de TC para TC. 

 
3.5. Trajetórias corporativas e finalísticas: no TCU são estas as trajetórias criadas conforme 

os macroprocessos: 

 
Dentro das trajetórias corporativas, por exemplo, acreditam que há um conjunto de 
competências comuns de todos que estão na área meio da organização (área corporativa). É 
como um conteúdo básico que deveria ser cobrado destes servidores. O foco mais forte deste 



  

pessoas é em competências comportamentais. O que a casa espera de você em termos de 
comportamento? Em tese quando se faz uma contratação, a bagagem teórica as pessoas tem, 
pois elas estudaram para o concurso. Mas para fins de trajetória, precisa saber como a pessoa 
se comporta. Até você chegar a ser especialista no tema, o foco é outro, para cada um dos níveis 
é escolhido um conjunto de competências. Igual numa faculdade: A grade do curso, como você 
evolui, as disciplinas obrigatórias, elegíveis, etc. Gilson Piqueras: o nível 1 parece equivalente às 
competências transversais da norma da INTOSAI. Ela foi levada em conta? Leonard: sim. A 
trajetória específica de auditoria foi levada em conta. A ideia é que quando pesquisarmos um 
servidor, possamos ter a informação, por exemplo, de que ele domina auditoria, e é nível II em 
políticas públicas. Eles querem ter dois tipos de trajetórias: uma de auditoria e outra focada no 
objeto. Anahi Maranhão: o documento da INTOSAI é feito por muitos países, daí temos que 
adaptar para o nome país. No Brasil, por exemplo, é um dos únicos que tem concurso público. 
Daí que estas definições da INTOSAI, não se consegue usar para concurso, mas consegue para 
seleção de pessoas para compor equipe, para programa de capacitação internacional. Cada país 
vai utilizar o documento e definições na forma que melhor que convier. Luiza Correia: também 
sugeriu usar estas definições para recrutamento interno, em processos seletivos posteriores ao 
concurso. 

3.6. Processo para construção da trajetória: são sete fases: 1) Formalização da equipe do 
projeto; 2) elaboração do canvas do projeto; 3) definição das entregas e comportamentos 
esperados; 4) definição e validação dos CHCs; 5) Identificação dos objetos de aprendizagem; 6) 
definição dos requisitos para evolução; 7) disponibilização de portal 

 
3.7. Equipe: Em qualquer trajetória, é necessário ter alguém especialista em gestão de 

pessoas para a construção das trajetórias. Esta pessoa atua como facilitadora do processo. Ela 
não tem o domínio dos conhecimentos necessários para cada trajetória, mas ela sabe dar o 
suporte metodológico para este processo acontecer. Além disto, é preciso ter os especialistas 
no tema, quem domina aquele macroprocesso. Na trajetória finalística, sempre tem alguém de 
métodos e controle, alguém que vai garantir a qualidade do processo em conformidade com 
normas internacionais ou área de atuação. Agora não são equipes grandes, de até 5 pessoas, 
para ter diversidade de opiniões. Amós Chagas: imagina que seja uma das grandes prioridades 
da atual gestão do TCU. Nos TCs há muita diferença estrutural, daí sugere que o IRB tem papel 
importante de buscar construir um alinhamento por conta das particularidades. Leonard: o foco 
do trabalho não é a gestão de competências pela gestão de competências. O foco é fazer com 
que a entidade de fiscalização possa trazer resultados e benefícios concretos à população. É 
difícil achar algum gestor que não concorde que para isto precisamos de pessoal competente e 
qualificado. Luiza Correia: perfil comportamental é avaliado para formar a equipe? Leonard: não 



  

tem um rol de perfis, mas tem um bom senso para formar a equipe. As vezes um perfil valorizado 
no TCU pode não ser valorizado em outro TC. Para o TCU, o que estão avaliando é a especialidade 
no tema. Não é diferente para um perfil de qualquer projeto estruturante nas instituições. 

3.8. Canvas do projeto: hoje é a melhor forma de apresentar um projeto numa organização. 
Antes de escrever o projeto, vale preencher o quadro canvas: o que justifica o trabalho, os 
produtos, requisitos, objetivos smar, benefícios. Quando se fala de requisitos, é a visão do 
patrocinador. Quem são os stakeholders, as premissas do projeto, os riscos, etc. As restrições, a 
linha do tempo e cursos que estão envolvidos. Antes de ter isto bem estruturado é que você vai 
para uma ordem de serviço, já que daí você terá certo as entregas corretas. Quando você 
identifica as pessoas, você coloca elas para conversarem sobre o preenchimento deste modelo 
canvas. 

 
3.9. Oficina. Prática. mentimeter: No site https://www.menti.com/d2h9iay9t2 , código 

704113, Começaremos fazendo o nível 0 de uma atividade de construção das trajetórias, 
perguntando se as pessoas de gestão de pessoas concordam ou discordam dos seguintes 
conhecimentos necessários para uma trajetória de gestão de pessoas: 

3.9.1. Arquitetura Administrativa: Dentro de uma trajetória de gestão de pessoas, que 
iremos construir, a pergunta é se as informações e conhecimento sobre arquitetura 
administrativa dos TCs é importante, em especial: estrutura do tribunal, mapeamento de 
processo de trabalho, visão sistêmica da atuação do Tribunal: 

 
 

3.9.2.  Contratação: estrutura de termo de referência, projeto básico e contrato, 
pesquisa de preço e análise de orçamentos. Passou-se para o segundo conjunto de 
conhecimento. Perguntou-se se, para gestão de pessoas, ter domínio da competência sobre 
contratações é importante. Para o TCU, em que o pessoal de gestão de pessoas quando requisita 



  

contratação é quem fará todas as informações no processo, então, para o TCU isto é muito 
importante. Pode ser que a competência sobre contratações para gestão de pessoas em algum 
TC, isto não seja importante. 

3.9.3. Acompanhamento e fiscalização de contratos: para gestão de pessoas, é 
importante que o servidor conheça de Análise de contratos e convênios, etc 

3.9.4. Atendimento ao público: atendimentos administrativos e relacionamento com 
o cliente.  

3.9.5. Planejamento institucional: gestão de projetos, planejamento estratégico, 
planejamento operacional, planejamento tático, técnicas de planejamento. Qual o nível de 
conhecimento esperado do pessoal de gestão de pessoas em relação à estes conhecimentos? 

3.9.6.  Gestão de risco básica: avaliação de riscos, planos de ação adaptados ao público 
alvo, política de gestão de riscos de Tribunal. 

3.9.7. Inovação institucional: abordagens inovadoras: design thinking, design Sprint, 
visual thinking, teoria U. 

3.9.8. Diagnóstico e intervenção organizacional: coleta e análise de dados 
quantitativos, coleta e análise de dados qualitativos, entrevista, facilitação de grupos, testes 
psicológicos 

3.9.9. Ética profissional: a partir de agora, são apontados as soft skills para gestão de 
pessoas. 

3.9.10. Orientação para resultados: produz resultados alinhados ao interesse público, 
contribui com os pares para o alcance dos resultados da unidade e da organização, propõe 
soluções viáveis para problemas enfrentados em situações de trabalho, toma decisões 
adequadas e tempestivas, considerando riscos e impactos,  

3.9.11. Relacionamento profissional: estabelece relações profissionais cooperativas e 
construtivas, comunica-se de forma assertiva, utilizando o diálogo nas interações profissionais, 
escuta atentamente o interlocutor demonstrando respeito por diferentes opiniões, trata com 
respeito e cordialidade os colegas e outros interlocutores, contribuindo para o clima favorável 
nas relações. 

3.9.12. Desenvolvimento contínuo: investe na aprendizagem contínua para o seu 
desenvolvimento profissional, busca informações e conhecimentos atualizados para aplicar no 
trabalho, compartilha informações e conhecimentos úteis para o trabalho, oferece feedback 
objetivos que contribuem para o desenvolvimento das pessoas. 

3.10. Dúvidas levantadas no mentimeter: Perguntou-se de alguns incentivos: sugeriu-
se o pagamento de alguns cursos especiais, enviar servidor para um treinamento, etc. conceder 
licença capacitação. Como a área de gestão está envolvida nas trajetórias? O que diferencia a 
atividade da escola com a gestão de pessoas? Leonard: o TCU, o mapeamento é atribuição de 
gestão de pessoas, e o desenvolvimento é da Escola. Por isto, as duas equipes tem que estar em 
sintonia. Ana Paula Mattos: qual a melhor forma para definir a quantidade de pessoas e seus 
níveis? Leonard: depende de cada instituição. Avaliam também o uso de TI para automatizar 
alguns processos. Ainda não tem receita de bolo para isto, mas está sendo pensado com a 
equipe de planejamento do TC. Dúvida: ao criar um ranking, pensaram em possível conflito com 
as designações em cargo em comissão? Servidor com ranking inferior sendo designado para um 
cargo? Leonard: no TCU eles tem funções de confiança que são atreladas à especialistas. Nestas 
é que eles vincularão com as trajetórias. Os cargos em comissão estão na trajetória de líderes. 
Neste caso, os líderes que estão ocupando cargos, ficam com as trajetórias técnicas congeladas, 
quando ele voltar, poderá voltar a contar sua evolução. Ana Dusi: perguntou a questão dos 
técnicos. Leonard: disse que o técnico é um cargo em extinção, por isto, as trajetórias foram 
pensadas para auditores. No caso de TCs que tem, se isto for necessário, terá que criar uma 



  

trajetória para os técnicos. Amós: no IRB a proposta é uma trajetória só? Crislayne: a proposta 
é uma trajetória em relação à atividade realizada, daí poderíamos começar com fiscalização e 
gestão de pessoas que estamos fazendo, para depois levantarmos outra que possa ser 
coincidente com todos os TCs. Amós: a dúvida aqui é se a trajetória seria para técnico e auditor. 
Como falamos que a ideia é a tarefa de fiscalização, se a pessoa trabalha nisto, enquadraria na 
trajetória. Marina Rodrigues andrade: no TC tem servidores comissionados que trabalham em 
gabinetes, em atividades meio. Leonard: a trajetória ajuda o processo de escolha do 
comissionado e para que eles realizem o trabalho da melhor forma possível. Crislayne: como 
foram levantadas as perguntas? Leonard: o TCU já tinha feito os macroprocessos. Eles fizeram a 
leitura dos mapas de competências, identificou os próprios de uma trajetória e outros de 
competências transversais. Estamos vendo a validação das competências transversais para cada 
trajetória. Paralelamente a isto, o próximo questionário a ser aberto é feito com o levantamento 
das atividades realizadas com as pessoas que estão com gestão de pessoas. O que iremos ver já 
é o consolidado. Depois é feito um batimento destas respostas com o mapeamento do processo. 
Geralmente, eles veem que ficam muitas lacunas: atividades que não estão no mapa de 
processos. Crislayne: competências comportamentais. Leonard: o TCU tem uma unidade 
específica para desenvolvimento de competências comportamentais no TCU. Dependendo da 
necessidade do cliente, desenvolvem ações de capacitações, É o serviço de liderança. Fazem um 
diagnóstico de que competências precisam ser desenvolvidas. Oferecem diversos treinamentos. 
Geralmente buscam no mercado algo mais consolidado. Algumas competências, principalmente 
as instrumentais que falam mais de técnicas, de ferramentas, etc. eles desenvolvem 
internamente. Além disto fazem um diagnóstico das lideranças: nesta gestão, o que está 
precisando mais? Há dois anos desenvolveram um programa de líderes dos líderes, com 
coaching. Depois fizeram um trabalho com gestores de nível tático, com maior parte de 
treinamentos, mas teve coaching também. Para lideranças de nível operacional, basicamente é 
treinamento. Teriam dificuldade em fazer programas com carga maior, por isto focam mais em 
treinamento. Também fazem desenvolvimento de equipes. Eles fazem um diagnóstico, veem o 
que pega mais na equipe e fazem um trabalho focado em oficinas com trabalhos individuais ou 
em grupo. Jaqueline: sugere fazermos reuniões à tarde pelo horário de trabalho do TC. 

3.11. Encaminhamentos: Tem mais oito sequencias de perguntas. Devido ao 
adiantado da hora, ficou acordado da rede terminar de responder até amanhã, via link a ser 
enviado pelo Whatsapp: www.menti.com | código de acesso 251494. E fica agendada a segunda 
reunião da Oficina, para o dia 1/6/20, as 15:00. 
4. 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 

25/05/2020 – DAS 10:00 AO 12:00 

 

1 -Adriana Loro - TCEPR 

2 -Alessandra Baptista -TCERS 

3- Aline Teixeira de Araújo Leite - TCEPE 

4  - Amós Chagas Jurubeba Sá. TCEPE 

5- Ana Dusi - TCU 

6- Ana Paula Mattos - TCMRJ 

7- Anahi Maranhão - TCU 

8- Bibiana Camargo - TCE-SP 

9- Bianca Tristão Sandri TCEES 

10Camila Diaz Santos -TCMRJ 

11 Caroline Lemos Duarte- TCECE 

12- Carla Roberta Flores Venancio TCEPR 

13- Cleo Lima TCEPR 

14- Cristina Moura TCEBA 

15- Dacicleide Sousa Cunha Gatinho 

16- Daiesse Quênia Jaala Bonfim Santos- TCMSP 

17- Denise Costa 

18- Érika Pinho -TCEMT 

19- Esther Menezes -TCEMT 

20- Fernanda Nunes TCE RS 

21- Gabriela Giardino TCESP 

22- Giane Vanessa Fiorini 

23- Gilson Piqueras Garcia- TCMSP 

24-Henrique Quite TCEMG 

25- Hilária Barreto TCECE 

26- Hithajira Paim TCERS 

27- Crislayne Cavalcante IRB 

28- IsabelA Freitas Costa Vasconcelos TCEES 



  

29- Ivana Dessen TCDF 

30- Janete Gomes -TCETO 

31- Jaqueline Gonçalves do Nascimento TCEGO 

32- João Silva Neto- TCEMA 

33- Karen Estefan Dutra TCERJ 

34- Katia Alves TCE PE 

35- Larissa Lourenço TCERO 

36- Leila Renault TCEMG 

37- Leonard Renne TCU 

38- Letícia Vinhas TCERJ 

39- Carmen Araujo TCEMT 

40- Lucas Rodrigues Flores - TCERS 

41- Luiza Correia Hruschka TCMSP 

42- Marcelo Muller TCEPR 

43- Marcelo Tuerlinckx TCERS 

44- Marcia Araujo Calçada TCERJ 

45- Maria Valéria Santos Leal TCEPI 

46- Mariana Vieira TCECE 

47-Marina Alvarenga -TCM GO 

48- Marina Spinelli- TCEMT 

49- Marleide Aguiar 

50- Martha Gordinho Marques TCESC 

51-Maxvania Costa TCEGO 

52- Mirla de O. Lopes de Holanda e Souza TCEAC 

53- Naila Garcia Mourthé TCEMG 

54- Natália Schincariol TCM RJ 

55- Neigmárcia Oliveira TCEMG 

56-Osmarina Rodrigues Andrade TCETO 

57- Paulo O TCETO 

58- Renata Chaves Pinheiro - TCMPA 

59- Rener Gustavo Silva Souza 

60- Ribamar Nojosa TCEMA 

61- Ruth Arruda Vilar 

62- Sâmara TCEMT 



  

63- Sandra Valeria de Morais Santos -TCECE 

64- Sandra Rodrigues IRB 

65- Simone Rufca TCEPR 

66-Tatiane Oliveira 

67- Taiana Goes 

68- Uilca Cardoso TCE PE 

69 -Vivian Borim TCMGO 

70- Viviane Malouf Vilela TCE MT 

71- Wellington Divino Fassa 


