
 
 

                                                                                                                                    
 

 

 

1- Gestão de Pessoas no setor público 
 

2. Identificação 

2.1. Coordenador do curso/ação de capacitação: 

2.2. Período de realização:  no site 

2.3. Horário: no site 

2.4. Carga horária: 40 horas. 

2.5. Local: no site 

 

3. Caracterização da clientela: 

3.1. Número de vagas: 20 

3.2. Clientela alvo: Servidores públicos (docentes e TAE) que pretendem se capacitar em gestão de 

pessoas e terceirizados que estejam atuando direta ou indiretamente em gestão de pessoas. 

 

 

4. Justificativa 

A importância da gestão de pessoas, consideradas como ativos intangíveis, em uma organização 

está cada vez mais significativa, na administração pública não poderia ser diferente. A melhor 

gestão do servidor público tem sido a saída para atingir a qualidade e eficiência da gestão. Nos 

últimos anos, a introdução de novas políticas e práticas na gestão de pessoas no setor público traz 

propriedades necessárias à obtenção de bons resultados dessas organizações. Isso é evidenciado 

quando percebe-se que as instituições públicas que obtém maior êxito são aquela em que é 

realizado uma gestão de pessoas eficiente, ligada aos objetivos institucionais e que, principalmente, 

tem dedicado esforços no sentido de motivar o seu servidor ao atingimento destes objetivos.  

O curso apresentará ferramentas, conceitos e práticas que consubstanciado a saída para melhor 

gestão de pessoas no setor público. 

Ao final do curso o participante será capaz de entender a gestão de pessoas de forma mais ampla e   

conhecer práticas que tem sido utilizadas por outras instituições no que concerne à gestão de 

pessoas no setor público. 

 

5. Objetivos do curso/ação de capacitação (gerais e específicos): 
5.1. Gerais 

Apresentar conceitos e práticas referentes a gestão eficiência de pessoas no setor público. 

5.2.  Específicos  

Expor os conceitos relativos à gestão de pessoas; 

Propor a adoção de novas ferramentas na gestão de pessoas; 

Disseminar a conscientização da importância da gestão eficiência de pessoas no ambiente de 
trabalho; 
Auxiliar no aprendizado das novas políticas e práticas da gestão de pessoas no setor público; 

Apresentar práticas exitosas em gestão de pessoas no setor público. 

 

6. Metodologia: 
6.1. Modalidade:presencial 

6.2.  Recursos didáticos: aulas expositivas: conceitos e estudos de casos. 

 

 



 
 

                                                                                                                                    
 

 

 

7.  Critérios para avaliação cognitiva: 

7.1. Participação / atividades em sala 

7.2. Nota igual ou superior a 7,0 

7.3. Frequência mínima de 80% 

7.4. Avaliação escrita para fins de arquivamento 

 

 
 

8. Recursos materiais: 

8.1. Recursos físicos: Data-show, PC, e quadro. 

8.2. Material didático: Apostila e textos para estudo. 

 

 

9. Conteúdo programático 

Item H/a Instrutor 

1. Gestão de pessoas: novas práticas e 
ferramentas que geram resultados (Agregar, 
aplicar, recompensar, desenvolver, manter e 
monitorar pessoas). 
O papel do líder na gestão de pessoas. 

8 h  Maria Tereza Tomé de Godoy 

2. Novas Abordagens da Gestão de pessoas 
no setor público. 
Gespública (Programa do Ministério do 
Planejamento) – Excelência no serviço e 
responsabilidade nos gastos públicos. 

8 h Maria Tereza Tomé de Godoy 

3.  Gestão estratégica de pessoas.  
Integração com a estratégia organizacional; 
Integração com as expectativas das 
pessoas; 
Utilização do BSC na Gestão de Pessoas 
(Planejamento Estratégico). 

8 h Maria Tereza Tomé de Godoy 

4. Qualificação e Gestão por Competência – 
aplicação eficiência das competências do 
servidor no ambiente de trabalho. 

8 h Maria Tereza Tomé de Godoy 

5. Motivação Humana no setor Público: 
 Práticas e estudos sobre motivação 
humana.  
 

 8 h Maria Tereza Tomé de Godoy 

 


