
Oficina
Processos seletivos 

no Executivo federal

SECRETARIA DE GESTÃO E DESEMPENHO DE PESSOAL - SGP 



Competências de Liderança (5 minutos)

• Decreto Decreto 9.727, de 15 de março de 2019.

• Construção de 20 competências de liderança: https://www.servidor.gov.br/gestao-de-
pessoas/capacitacao/competencias-de-lideranca

Condução de mudanças Gestão de conflitos

Inovação Construção de equipes

Autocrítica Delegação

Autocontrole Desenvolvimento de equipes

Empatia Gerenciamento de equipes

Representação institucional Inspirar pessoas

Comunicação eficaz Devolutiva (feedback)

Relacionamento interpessoal Orientação para resultados

Flexibilidade Processo decisório

Negociação Articulação

https://www.servidor.gov.br/gestao-de-pessoas/capacitacao/competencias-de-lideranca


Dinâmica de grupo (55 minutos)

• Apresentação dos profissionais (Nome, cargo ou função e local de trabalho) – 6 minutos

• Formação de grupos de 5 a 6 pessoas – (2 minutos)

• Construir descrições de três competências (Definir papéis: controller, apresentador, 

organizador):

➢ Sorteio de três competências para cada grupo (3 minutos)

➢ Think (3 min); Pair (5 min); Share (7 min)

➢ Organizar no flipchart (5 minutos)

➢ Compartilhamento da experiência no grupo geral (24 min – 4 min por grupo)



Construção da descrição da competência - modelo sugerido (10 min)

• Verbo no infinitivo;

• Objeto de ação (o que?);

• Critério (facultativo – de que forma? É o padrão, nível, julgamento);

• Condição (facultativo – como? É a circunstância);

• Detalhamento (considera conhecimentos, habilidades e atitudes).

• Exemplo:

AUTOCONTROLE:

Gerir adequadamente as próprias emoções, de acordo com o que cada situação exige, canalizando 

adequadamente a tensão, as pressões e os estresses do dia a dia.

Mantém-se equilibrado em situações de tensão.

Comporta-se assertivamente mesmo quando as situações não são favoráveis.

Identifica reações emocionais em si e nos outros para projetar comportamentos mais adequados



Obrigado!

• Contato

Coordenação-Geral de Desenvolvimento e Gestão de Desempenho - CGDES

Departamento de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas - DESEN

Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal - SGP

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Ministério da Economia - ME

➢eduardo.almas@planejamento.gov.br

➢2020-1939

mailto:eduardo.almas@planejamento.gov.br

