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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 
  

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

EDITAIS 

EDITAL-SEGEP Nº 2, DE 22 DE AGOSTO DE 2017(*) 

IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS GESTORES 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

A Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep) torna pública a abertura de inscrições e as normas 
estabelecidas para a identificação de potenciais gestores, destinado à formação de banco de servidores com 
interesse e perfil para assumir funções de confiança gerenciais, na sede ou nos estados. 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A inscrição no processo de identificação de potenciais gestores é aberta a Auditores 
Federais de Controle Externo, Técnicos Federais de Controle Externo e Auxiliares de Controle Externo do 
Tribunal de Contas da União (TCU), exceto àquele que, à data estabelecida no item 2 deste edital para o 
término do prazo de inscrição para este concurso: 

a) tiver menos de doze meses de exercício no TCU ao término do período de inscrição; 

b) for titular de função de direção de nível FC-3 ou FC-4, exceto funções de Especialista Sênior; 

c) tiver obtido avaliação de desempenho profissional com conceito final A ou menor no último 
período avaliativo; 

d) estiver em gozo de qualquer licença sem remuneração; ou 

e) tiver sofrido penalidade disciplinar nos dois anos anteriores ao término do prazo de inscrição. 

2. DO CRONOGRAMA 

2.1. As datas prováveis das principais etapas do processo de identificação de potenciais gestores 
são as relacionadas no quadro a seguir: 

DATA AÇÃO 
22/8 Publicação do Edital e abertura das inscrições. 

1º/9 Prazo final para inscrições. 

11/9 Publicação da lista preliminar dos candidatos classificados. 

13/9 Data final para apresentação de pedidos de reconsideração. 

22/9 Publicação dos selecionados para avaliação de potencial (dinâmica, entrevista e análise situacional). 

2 a 6/10 Realização de avaliação de potencial. 

25/10 Publicação dos selecionados para ações de desenvolvimento. 

27/10 Data final para apresentação de pedidos de reconsideração. 

31/10 Divulgação da classificação final e início das inscrições para a capacitação 

20 a 24/11 Realização de capacitação presencial 

4/12 Divulgação do banco de potenciais gestores 
  

2.2. As ações de desenvolvimento serão compostas também por ações de educação a distância, 
nas semanas imediatamente anterior e/ou posterior ao período previsto para a capacitação presencial. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições serão realizadas mediante o preenchimento do formulário de inscrição 
(Anexo I) e do currículo profissional disponível na guia “Meu Currículo”, localizada no módulo “Banco de 
Currículo” constante do Banco de Competências, conforme endereço http://contas.tcu.gov.br/pls/apex/ 
f?p=competencia. 

3.2. O formulário de inscrição deverá ser tramitado, como documento eletrônico, pelo e-TCU, 
ao Serviço de Gestão da Movimentação e Competências da Secretaria de Gestão de Pessoas (SMC/Segep), 
com assinatura eletrônica do candidato e do dirigente da unidade de lotação atual, entre os dias 21 de agosto 
a 1º de setembro, conforme cronograma no item 2 deste edital. 

http://contas.tcu.gov.br/pls/apex/%20f?p=competencia
http://contas.tcu.gov.br/pls/apex/%20f?p=competencia


3.2.1. A inscrição poderá ser feita por indicação da unidade ou por iniciativa individual do 

servidor, sendo obrigatória, nos dois casos, a assinatura do dirigente da unidade. 

3.2.1.1. Os servidores indicados pelas unidades deverão estar lotados há pelo menos seis meses 

na unidade que o indicou.  

3.2.1.2. Cada unidade poderá indicar: até duas pessoas, no caso de a lotação existente ser de até 

20 servidores; até quatro pessoas, no caso de a lotação existente ultrapassar 20 servidores. 

3.2.2. Não serão aceitos formulários de inscrição enviados com acesso restrito ou sigiloso. 

3.3. O currículo profissional deverá ser preenchido ou atualizado e tramitado, como documento 

eletrônico pelo e-TCU ao SMC, com assinatura eletrônica do candidato, até o dia 1º de setembro, conforme 

cronograma no item 2 deste edital. 

3.3.1. Para fins deste certame, é obrigatório o preenchimento dos seguintes campos da guia 

“Meu Currículo”: “Formação Acadêmica”, “Experiência Profissional” e “Interesse em exercer função”. 

3.3.2. Será necessária a apresentação de documentação para comprovar todas as informações 

prestadas que impliquem pontuação no certame, sujeita ao aceite da Comissão Avaliadora, constituída nos 

termos do item 3.6. 

3.3.2.1. Experiências fora do TCU serão computadas mediante apresentação de documento 

original da instituição em que as atividades foram realizadas. 

3.4. Não serão aceitas inscrições de servidor que não tenha enviado ao SMC o documento 

eletrônico relativo ao currículo, até o prazo final das inscrições, conforme cronograma no item 2 deste 

edital, com todos os comprovantes anexos. 

3.5. A homologação da inscrição do candidato implica aceitação tácita das datas para as etapas 

posteriores do processo seletivo, inclusive a capacitação de potenciais gestores. 

3.6. A Comissão Avaliadora será instituída por Ordem de Serviço formada por representantes 

da Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep), da unidade básica que avaliará os candidatos lotados na 

respectiva unidade básica e do Instituto Serzedello Corrêa (ISC). 

3.7. Este edital, incluindo o anexo com o formulário de inscrição, estará disponível no endereço: 

http://portal.tcu.gov.br/segep-funcao-de-confianca/ 

4. DA CLASSIFICAÇÃO PARA A FASE DE AVALIAÇÃO DE POTENCIAL 

4.1. Os candidatos serão classificados conforme a pontuação por experiência prévia em: 

a) Tempo de substituição em funções de confiança de natureza gerencial, nos últimos cinco 

anos (dentro e fora do TCU), mediante registro de 1 ponto por mês, até o limite de 12 pontos; 

b) Tempo de efetivo exercício em funções de confiança de natureza gerencial fora do TCU, nos 

últimos cinco anos, mediante registro de 1 ponto por mês, até o limite de 12 pontos; e 

c) Experiências de liderança informal (dentro ou fora do TCU), tais como coordenação de 

grupos de trabalho, equipes de auditoria, equipes de projeto ou outros trabalhos de natureza semelhante, 

nos últimos cinco anos, mediante registro de 1 ponto por mês, até o limite de 12 pontos. 

4.1.1. O cálculo da pontuação de cada candidato será realizado de acordo com os dados 

informados pelo candidato por ocasião de sua inscrição e comprovados mediante envio de documentação, 

inclusive para ocorrências no âmbito do TCU, considerando-se um mês a cada 30 dias consecutivos ou não. 

4.2. Os candidatos serão classificados segundo o valor resultante da soma de pontos da análise 

curricular. 

4.2.1. Em caso de empate, terá preferência o candidato inscrito mediante indicação da unidade 

e, permanecendo o empate, será utilizado o total de pontos do Reconhe-Ser acumulados até o encerramento 

do último ciclo de avaliação. 



4.3. O candidato que discordar da classificação poderá interpor pedido de reconsideração a ser 

encaminhado, por documento eletrônico pelo e-TCU, ao SMC/Segep, com assinatura eletrônica, no prazo 

de até dois dias úteis, contados da publicação das inscrições e da pontuação dos candidatos, conforme 

cronograma no item 2 deste edital. 

4.4. Passarão para a fase seguinte até 32 (trinta e dois) candidatos, segundo a ordem de 

classificação dentre os quais até 10 (dez) lotados em unidades fora da sede. 

4.4.1. Os 10 (dez) candidatos lotados em unidades fora da sede serão necessariamente de 

diferentes unidades da federação. 

5. DA CLASSIFICAÇÃO PARA A FASE DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 

5.1. Os candidatos classificados para a fase de avaliação de potencial passarão pelas seguintes 

atividades:  

a) Dinâmicas de grupo, com atividades e jogos que permitam a observação de comportamentos 

relacionados às competências de liderança do TCU, em nível operacional (Anexo II); 

b) Entrevista individual ou em grupo, composta por questões relativas a situações profissionais 

vivenciadas pelo candidato, que exemplifiquem o domínio das competências de liderança do TCU, em nível 

operacional (Anexo II); e 

c) Análise situacional, que será uma atividade escrita, na qual o candidato deverá descrever 

como agiria em determinadas situações profissionais. 

5.2. Nas atividades de avaliação de potencial, a Comissão Avaliadora irá analisar as 

competências previstas no respectivo perfil de liderança, com base na observação e no desempenho do 

candidato em atividades específicas, utilizando uma escala de 0 a 5 em cada competência. 

5.2.1. A Comissão Avaliadora será composta por integrantes da Segep e do ISC, além de um 

representante indicado pela secretaria-geral da unidade básica responsável. 

5.3. As entrevistas seguirão um roteiro básico definido pela Comissão Avaliadora, e os 

candidatos passarão por questionamentos similares. 

5.3.1. Poderão ser apresentadas questões complementares, baseadas no contexto atual de 

trabalho dos candidatos, ou que sejam necessárias para esclarecer comportamentos que podem influenciar 

o desempenho apresentado pelo servidor no papel gerencial. 

5.3.2. Após a realização da entrevista, a Comissão Avaliadora se reunirá para buscar um 

consenso sobre a avaliação do candidato. 

5.3.3. Não sendo possível o consenso, será adotada a média dos pontos decorrentes da avaliação 

de cada integrante da Comissão Avaliadora. 

5.3.4. A porcentagem decorrente da relação entre a pontuação total do candidato e a pontuação 

total possível corresponderá ao grau de aderência entre seu perfil profissional e o perfil requerido para a 

vaga. 

5.3.5. Concluída a avaliação, a Comissão Avaliadora preencherá o Formulário de Avaliação 

Individual (Anexo III), que será enviado apenas para o próprio candidato, do e-mail smc@tcu.gov.br, até a 

data da publicação da classificação para ações de desenvolvimento e abertura de prazos para pedidos de 

reconsideração quanto à entrevista. 

5.4. A classificação dos candidatos nesta fase observará a ordem decrescente da pontuação 

obtida como resultado da avaliação de potencial e da entrevista. 

5.5. Em caso de empate, terá preferência o candidato inscrito mediante indicação da unidade e, 

permanecendo o empate, será utilizado o total de pontos do Reconhe-Ser acumulados até o último ciclo 

avaliativo. 



5.6. O candidato que discordar da classificação poderá interpor pedido de reconsideração a ser 

encaminhado, por documento eletrônico pelo e-TCU, ao SMC/Segep, com assinatura eletrônica, no prazo 

de até dois dias úteis, contados da publicação das inscrições e da pontuação dos candidatos, conforme 

cronograma no item 2 deste edital. 

5.6.1. Os pedidos de reconsideração referentes a esta fase serão analisados pela Comissão 

Avaliadora. 

5.7. Passarão para a fase seguinte até 24 (vinte e quatro) candidatos, segundo a ordem de 

classificação, desde que o candidato tenha alcançado o mínimo de 50% de grau de aderência, nos termos 

do subitem 5.3.4. 

6. DA PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 

6.1. A pontuação e a ordem de classificação obtidas nas fases anteriores constituem, tão 

somente, critério para definição dos candidatos que participarão da fase de ações de capacitação. 

6.2. Os candidatos participarão de ações de capacitação específicas, que consistirão de 

atividades educacionais que abordem conhecimentos sobre liderança e gestão e também possibilitem a 

observação do participante em ação, em situações que favoreçam analogias em relação ao papel de líder de 

equipes e gestor. 

6.2.1. Os candidatos serão submetidos a avaliações de aprendizagem ao longo das ações de 

capacitação. 

6.3. Ao final das ações de capacitação, todos os servidores do banco de potenciais gestores irão 

elaborar um Plano de Desenvolvimento Individual para orientar a continuidade da formação em liderança 

e gestão. 

6.4. Os servidores que alcançarem um grau mínimo de 60% no total das avaliações, 50% em 

cada avaliação e 75% de presença nas ações de desenvolvimento comporão o banco de potenciais gestores. 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. O banco de potenciais gestores apresentará os participantes aprovados em ordem alfabética, 

com informações complementares relacionadas ao perfil, sem ordem de classificação. 

7.2. Os servidores que forem registrados no banco de potenciais gestores não terão garantia de 

assumir função de confiança gerencial. 

7.3. O banco de potenciais gestores será disponibilizado aos líderes táticos ou estratégicos da 

organização ou à equipe de gestão da Casa. 

7.3.1. A qualquer momento, os líderes táticos ou estratégicos poderão solicitar informações 

complementares para análise de possível ocupante de função na unidade. 

7.3.1.1. O laudo de perfil HumanGuide, preenchido durante as ações de capacitação, para fins 

de autoconhecimento, será de acesso restrito ao participante e à equipe técnica de psicólogos da Segep ou 

do ISC, com exceção do gráfico gerado, que poderá ser utilizado para fins de comparação com o perfil de 

eventuais vagas existentes. 

7.4. Informações adicionais poderão ser obtidas junto ao SMC/Segep, pelo e-mail 

smc@tcu.gov.br. 

7.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria-Geral de Administração. 

FERNANDO LUIZ SOUZA DA EIRA 

Secretário de Gestão de Pessoas 

(*Republicado por ter saído com incorreção do original no BTCU Especial nº 24, de 22/8/2017, p. 5) 
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

Tribunal de Contas da União 
Secretaria de Gestão de Pessoas 

 

IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS GESTORES 2017 

 

INDICAÇÃO DA UNIDADE: (    ) INICIATIVA DO SERVIDOR: (    ) 
 

Nome completo Matrícula nº 

Unidade de lotação atual Data da lotação na unidade atual 

Data de ingresso no TCU Cargo - especialidade  

Endereço eletrônico no TCU Endereço eletrônico alternativo (em caso de ausências previstas durante o 

concurso de remoção) 

Ramal Telefone Celular 

Observações: 

Este formulário deverá ter a assinatura do solicitante e do gestor de sua unidade, observando com atenção 

a disponibilidade do candidato para as datas de realização de avaliação potencial (2 a 6/10/2017) e de 

capacitação presencial (20 a 24/11/2017). 

  



PONTUAÇÃO POR EXPERIÊNCIA PRÉVIA 

a) Tempo de substituição em funções comissionadas de natureza gerencial, nos últimos cinco 
anos (dentro e fora do TCU), mediante registro de 1 ponto por mês, até o limite de 12 pontos. 

Período Descrição Total de pontos 
   
   
   
   
   

  

b) Tempo de efetivo exercício em funções comissionadas de natureza gerencial fora do TCU, 
nos últimos cinco anos, mediante registro de 1 ponto por mês, até o limite de 12 pontos. 

  

Período Descrição Total de pontos 
   
   
   
   
   

 

c) Experiências de liderança informal (dentro ou fora do TCU), tais como coordenação de 
grupos de trabalho, equipes de auditoria, equipes de projeto ou outros trabalhos de natureza semelhante, 
nos últimos cinco anos, mediante registro de 1 ponto por mês, até o limite de 12 pontos. 

  

Período Descrição Total de pontos 
   
   
   
   
   

 



ANEXO II - COMPETÊNCIAS DE LIDERANÇA, NÍVEL OPERACIONAL 

DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE 

1. Avalia o desempenho dos servidores de forma imparcial, baseando-se em acordos pré-
estabelecidos. 

2. Reconhece as contribuições relevantes dos servidores para os resultados obtidos. 

3. Dialoga com servidores da área para orientar seu crescimento profissional. 

4. Incentiva o desenvolvimento dos servidores com base em necessidades identificadas. 

5. Cria oportunidades para troca de conhecimentos e experiências entre os servidores. 

GESTÃO DE RESULTADOS 

6. Gerencia os recursos disponíveis considerando as atividades a serem realizadas na área. 

7. Orienta a equipe para o alcance dos resultados esperados da área. 

8. Implementa melhorias nos processos para otimizar os resultados da área. 

9. Decide de forma motivada e tempestiva, considerando o impacto nos resultados da área. 

ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 

10. Analisa com a equipe o impacto das atividades da área na atuação da unidade. 

11. Define com a equipe o que deve ser priorizado na atuação da área. 

12. Gerencia riscos que possam impactar os resultados da área. 

INOVAÇÃO 

13. Cria ambiente favorável para a equipe propor inovações na área. 

14. Implanta com a equipe inovações que contribuam para os resultados da área. 

15. Apoia a equipe na implantação de processos de mudança. 



ANEXO III - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 
 

Tribunal de Contas da União 
Secretaria de Gestão de Pessoas 

 

IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS GESTORES 2017 

  

Nome do servidor: _____________________________________________________________________ 

Comissão Avaliadora 

Segep 
 

ISC 
 

Representante da Unidade Básica 
 

  

Avaliação final do candidato: 

Competência Avaliação 

Competência 1 - Desenvolvimento da equipe 
 

Competência 2 - Gestão de resultados 
 

Competência 3 - Orientação estratégica 
 

Competência 4 - Inovação 
 

Soma total dos pontos 
 

GRAU DE ADERÊNCIA AO PERFIL REQUERIDO PARA A VAGA 
 

  

Quadro de observações sobre a avaliação do candidato  
 

  

Assinaturas eletrônicas dos membros da Comissão de Avaliação 

 


