
Resumo da 2ª Reunião da MRPA em Gestão por Competências 
 
Data: 10 de dezembro de 2004 
Local: ENAP, Sala 214 
Horário: 14:00 às 17:30 h 
 
 
Participantes: Alexandre Kalil Pires (SEGES/MP), Márcia M.S. Oliveira (ANEEL), Maria 
Izabel Chaves Marques (ANTAQ), Paulo André do Amaral, Delor Moreira dos Santos 
(BACEN), Hugo Pena Brandão (Banco do Brasil), Vera Cecília Dantas (Câmara dos 
Deputados), Priscilla Araújo (Casa Civil /PR), Mônica Almeida Gonczarowska (Caixa 
Econômica Federal), Humberto Moraes (ELETRONORTE), Sonisley Santos Machado 
(ENAP), César Felício Prata (EMBRAPA), Rosa Hashimoto (FLEM/BA), Lúcia Helena 
Rosa da Costa (Universidade dos Correios). 
 
 
Secretariado/Observadores: Célio Yassuyy Fujiwara, Mônica Lúcia Rique Fernandes, 
Clarice Gomes de Oliveira, Juliana Girão de Moraes, Karla Roberta Soares Campos, 
Roberto Guimarães Neves e Sideni Pereira Lima − DCP/ENAP; Hugo Toshio Kano − 
DGI/ENAP; Jeovan Assis da Silva − Ass. Internacional/ENAP. 
 
 
Pauta:   
 
Objetivos da reunião: a) uniformizar os conceitos sobre gestão por competências; b) 
desenvolver as especificidades do produto; c) refletir sobre o uso da nova abordagem nos 
macroprocessos de gestão de recursos humanos; d) especificar os grupos responsáveis e os 
prazos para a conclusão dos trabalhos. 
 
 
Resumo: 
 

O encontro foi presidido pelo Sr. Alexandre Kalil Pires, Secretário-Adjunto da 
SEGES/MP e Presidente da Mesa-redonda, que também foi responsável pela abertura do 
encontro. O Presidente agradeceu a presença de todos e apresentou, em seguida, uma 
proposta para o conteúdo do documento a ser gerado pelo grupo. 

A Mesa retomou a discussão de idéias relevantes sobre a abordagem das 
competências, definiu o objetivo e o foco do documento e fixou o seu público-alvo. Foram 
feitas sugestões para modificação da lista de tópicos inicialmente apresentada. Por fim, 
foram formados grupos de trabalho que estarão envolvidos com a redação de itens do futuro 
texto. 

Após o encerramento, foi reservado espaço para a confraternização dos convidados. 
A próxima reunião está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2005.   


