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Qual o verdadeiro sentido da existência 

de um setor de Recursos Humanos? 
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RH ou Gestão de Pessoas 

 Há um acúmulo de conhecimento na área de Recursos 

Humanos, buscando favorecer da melhor forma a relação 

entre o ser humano e seu trabalho. 

 É com base nesse conhecimento que um setor de RH 

trabalha, no sentido de que os objetivos da instituição 

sejam alcançados e que as pessoas que trabalham na 

instituição possam utilizar seus conhecimentos e 

habilidades. 

 A relação ser humano e trabalho é extremamente 

complexa. 
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MUNDO DO TRABALHO 

 

 

 



Complexidade da relação ser humano e 

trabalho 

 Centralidade do trabalho 

 

 

 “Ah, eu acordo pra trabalhar 

Eu durmo pra trabalhar 

Eu corro pra trabalhar” 

 

 

 Identidade; ideal do Eu; narcisismo. 
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O trabalho é fonte de: 

Prazer 
Sofrimento 
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Papel da gestão de pessoas 
 

 

Cuidar pra que o contexto de trabalho seja 

justo, adequado e seguro. 

Reconhecimento 

Sensação de justiça 

Clareza de objetivos 
e de procedimentos 
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Perfil do gerente, chefe, gestor... Como 

integrador de esforços - ENAP 

• Co-responsável pelo relacionamento interpessoal de sua equipe;  

• Promotor do desenvolvimento da competência dos membros de sua equipe; 

 

• Responsável pelo planejamento, acompanhamento, avaliação e controle das ações de seu 
setor; 

• Responsável pela coordenação de esforços para o alcance dos objetivos do setor; 

 

 

• Responsável pela criação de condições favoráveis ao alcance dos objetivos. 
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Dar e receber “feedback” 

Informação dada a alguém sobre seu comportamento. 

Deve ser utilizado corretamente. 

Deve ser mais descritivo do que avaliativo, sem julgamento de valor. 

Deve se referir a fatos, evitando generalizações  e uso de rótulos. 

Deve se referir a comportamentos que estejam ao controle da pessoa. 

Deve ser dado no momento apropriado. 
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Não ter medo dos “feedbacks” de sua 

equipe 

 

 

 Reuniões são extremamente necessárias para 

conhecer mais a equipe de trabalho e receber dessa 

equipe os feedbacks sobre sua atuação. Chefias não 

devem ser avaliadas somente por sua atuação no 

trabalho, mas principalmente por sua atuação 

enquanto coordenador de pessoas. 
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Relações chefias e servidores 

 61 situações foram ou estão sendo acompanhadas pelo 

Núcleo de Atendimento Psicológico desde agosto de 

2014. 

 32 pessoas fizeram alguma queixa em relação à chefia, 

algumas com relatos que podem se caracterizar como 

assédio moral. 

 Exemplos: tratamento desigual; agressão verbal; falta de 

designação de tarefas; falhas na execução da avaliação de 

estágio probatório. A maioria se relaciona com falas que 

não deveriam ser ditas. 
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O culpado é sempre o gestor? 

Todos são vistos pelo gestor? 

Todos são cumprimentados de modo semelhante? 

As pessoas estão sendo reconhecidas pelo seu trabalho? 

Há alguém que se destaca pelo trabalho e comprometimento? 

As gratificações estão justas no seu setor? 

Há alguém isolado? 

Já tentou conversar com essa pessoa? 
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Mas e quando o servidor ou a servidora 

não cumpre suas tarefas ou tem 

comportamento inadequado? 

 

 O papel da chefia é CRUCIAL: 

 Conversar com a pessoa com calma (perguntando como 

se pode resolver o problema, perguntando sobre sua vida 

além do trabalho, buscando construir metas). 

 Registrar, POR ESCRITO, os acontecimentos. 

 Buscar ajuda no DDRH. 
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Recepção de novos servidores 

• Texto disponível no site do DDRH 

 

• Deve estar preparado o seu local de trabalho: mesa, 
equipamentos, materiais. 

• Devem estar definidas suas atividades. 
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Recepção de novos servidores 

 

• Essa pessoa que está chegando deve conhecer sua equipe e sua chefia, 
ficando claro pra ela a quem ela deverá se reportar quando tiver 
dúvidas ou sugestões. 

• Essa pessoa deve ser recebida pelo maior número de colegas, que 
deverão ser apresentados a ela. 

• Os colegas que no momento da chegada da pessoa não estavam no 
local de trabalho devem ser apresentados logo que for possível. 
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Recepção de novos servidores 
• Alguém deverá ficar responsável por ouvir a pessoa que chega, conhecer um 

pouco de sua experiência profissional, de suas preferências e, ao mesmo tempo, 
explicar pra ela quais são as funções do órgão ou unidade no qual vai trabalhar, 
quais são os objetivos e as metas que deverão ser alcançadas com a participação 
de seu trabalho. 

• A pessoa que chega não deverá ter a sensação de que não sabem o que 
ela veio fazer ali.    

• Não deve ter a sensação de que as coisas não funcionam bem naquele 
lugar. 
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Obrigada. 
 

 

20 


