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RESOLUcÅ O N0006/2012-TCE,DE 20 DE MARcO DE 2012.

Institui as Politicas de Recursos Humanos do

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande

do Norte.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,

no uso das atribuigoes que lhe confere o inciso XIX do artigo 33 da Lei Complementar

Estadual no I2I, de l'de fevereiro de 1994, combinado com o inciso XVII do artigo 85

do Regimento Interno, aprovado pela Resolugdo no 01212000:lCE, de 19 de setembro

de 2000, e

Considerando a necessidade de modernizar as prdticas de gestdo de pessoas, na

perspectiva de implementagdo de ag6es e inovagdes, em cumprimento ao Plano

Estrat6gico do Tribunal de Contas para o quinqu6nio de2009-2013;

Considerando que as Politicas de Recursos Humanos slo orientag6es que retratam o

prop6sito do Tribunal em investir na profissionalizagdo e no bem estar do seu corpo

funcional; e

Considerando que essas politicas sdo pautadas na missdo e na vis6o institucional,
e servem como marco de orientagdo para a gestdo organizacional, a longo prazo,

desenvolvidas atraves de um plano de agdo,

RESOLVE:

Art. 1' Ficam instituidas as Politicas de Recursos Humanos do Tribunal de

Contas do Estado do Rio Grande do Norte, na forma do Anexo Unico desta Resolugdo.

Art. 2o A Diretoria de Administragdo Geral e a unidade administrativa
respons6vel pela implantagdo e desenvolvimento das Polfticas de Recursos Humanos,
definidas no Plano de Diretrizes Anual pela Presiddncia.

Art. 3o Esta Resolugdo entra em vigor na data de sua publicagdo.

Sala das Sess6es do Tribunal Pleno. em Na ),20 de mar9o de 2012.

Conselheiro VA MESQUITA

heiro TARC“IO COSTA
Vice-Presidente
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CollselheiFO PA

Conselheiro CARLOS TH

Conselheiro

Fui presente:

Bacharel THIAG0
Procurador Geral do Minist6rio

ι

VES ALVES

COSTA FERNANDES

GUTERRES
Tdbunal de Contas do Estado
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ANEXO UNICO

RESOLUcÅON管 2012-TCE

POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS

PoLiTrcA t - SELECAo nn rESSoAS

Selecionar, por meio de concurso priblico, todos os profissionais de que o TCE/RN

necessite para atender, com total efici€ncia e efetividade, as demandas que decorrem do

exercicio do controle externo, orientagdo e fiscalizagdo da gestdo dos recursos pirblicos,

de forma a cumprir o seu papel frente ao Estado e atender as expectativas da Sociedade.

DIRETRIZES DA POLITICA 1

1.1 O dimensionamento da forga de trabalho ter6 como orientagdo a missdo e a visdo

institucional,

r.2 A selegSo de pessoas ser6 feita por concurso priblico e com base

dimensionamento da forga de trabalho, nos objetivos estrat6gicos do Tribunal e

disponibilidade orgame nthria e financeira.

1.3 O processo de procura e selegdo de pessoas dever6 garantir a presenga de candidatos

com os perfis profissionais que atendam as exig6ncias dos cargos e as necessidades das

6reas meio e fim, da Instituigdo.

1.4 Os crit6rios e modelos de provas adotados deverdo permitir identificar e selecionar

aqueles que possuam perfil de compet€ncias com os conhecimentos e habilidades

necess6rios para suprir as demandas do Tribunal e melhor contribuir para o desempenho

institucional.

1.5 O concurso priblico dever6 prever curso preparat6rio como etapa final eliminat6ria a

ser cumprida pelos candidatos aprovados para ingresso no TCE/RN.

1.6 O preenchimento de vagas intemas dever6 ser feito por meio de consulta ao banco

do TC

ｎ。
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poLiTICA 2 - ALocAQAo E INTEGRACAO DE PESSOAS

Alocar as pessoas segundo os interesses do Tribunal, os resultados dos processos

seletivos e a consideragdo do perfil de compet6ncias profissionais que possuam,

estimulando a integragdo entre pessoas e 6reas, por meio da conscientizagdo da Vis6o e

MissSo do TCE/RN e pela informagSo transparente e constante sobre objetivos e

resultados da Instituigdo.

DIRETRIZES DA POLITICA 2

2.1 A alocagdo de pessoas no Tribunal dever6 ser feita com base no concurso priblico e

em crit6rios transparentes, que atendam as prioridades da Instituigdo, as necessidades

das 6reas e considerem o perfil de compet6ncias proltssionais e, sempre que possivel, o

interesse dos servidores.

2.2 Respeitada a legislagdo e o interesse do Tribunal, deverdo ser estimulados o rodizio

de atividades entre servidores e a realocagdo de pessoas, como estrat6gia para facilitar a

integragdo, promover o desenvolvimento profissional e o reconhecimento e utilizagdo

dos conhecimentos e da experi€ncia disponivel na Instituigdo.

2.3 Os cargos do Plano de Cargos do TCE/RN deverdo ser amplos, de forma afacihtar a

alocagdo profissional e o deslocamento de servidores entre 6reas.

2.4 A integragio dos servidores dever6 ser estimulada por meio de fluxo continuo de

comunicagdo entre a Instituigdo e os servidores e de informagdo sobre as ag6es do

Tribunal no exercfcio do controle extemo.

2.5 Devefio ser adotadas pr6ticas que garantam a integragdo dos servidores, entre elas o

repasse de informagdes sobre o Tribunal que devam ou ser do dominio de todds.
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pol,iTrcA 3 - REMUNERAqAO E coMpENSAqAo

Remunerar os servidores e chefias do TCE/RN de forma compativel com os valores

praticados por organizag6es similares e pelo mercado de trabalho regional, mantendo os

niveis iniciais e finais das estruturas de remunerag6o dos cargos em pelo menos 302

acima da m6dia dos valores pagos.

DIRETRIZES DA POLITICA 3

3.1 Os niveis iniciais e finais das estruturas de remuneragdo do TCE/RN ser6o fixados

em pelo menos 3Yo acima da m6dia dos valores pagos por organizag6es incluidas em

pesquisa salarial, de dmbito regional.

3.2 O TCE/RN dever6 fixar data anual para avaliagdo dos niveis salariais praticados na

Instituigdo, visando d promogdo dos ajustes necess6rios.

3.3 Serdo adotados crit6rios que garantam a manutengSo do equilibrio salarial intemo e

permitam corrigir distorgdes existentes.

3.4 A amplitude salarial das caneiras do TCE/RN dever6 permitir a progressdo por

mdrito ao longo de toda a vida profissional do servidor e reter os talentos humanos.

3.5 A promogEo na carreira ser6 vinculada ir avaliagilo do desempenho do servidor e d

posse certificada das competdncias necess6rias na posigdo funcional e espago

ocupacional.

3.6 Serdo associados incentivos de remuneragdo ao efetivo desenvolvimento do servidor

e d comprovada atuahzagdo ou expansdo dos seus conhecimentos e habilidades, em

dimens6es que agreguem valor aos resultados do TCE/RN.

3.7 Serdo feitos estudos visando d adogSo de mecanismos de remuneragdo estrat6gica,

complementar d remuneragdo funcional, de forma a remunerar a produtividade

exemplar e contribuigdo decisiva para os resultados finalisticos do Tribunal, aferidos

estes por meio de indicadores num6ricos e qualitativos, ali

estratdgico da Instituigdo.

com o planejame

当
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pol,iTrcA 4 - BENEFicros E sERvrgos coMrLEMENTARES

Oferecer beneficios e servigos complementares que levem o servidor a ter maior

tranquilidade no atendimento das necessidades fisicas e psicol6gicas pessoais e de seus

dependentes.

DIRETRIZES DA POLITICA 4

4.1 O Tribunal manter6 linhas de beneficios que permitam incluir todos os servidores

em programas de assist6ncia e promogdo da saride, de melhoria da qualidade de vida e

de apoio ao crescimento profissional.

4.2 Sele dada prioridade a progftrmas que viabilizem arealizagdo de exames peri6dicos

e que permitam atender distrirbios psicossom6ticos decorrentes do trabalho, como o

stress e a depressSo.

4.3 Ser6 fomentada a pr6tica de atividades fisicas e esportivas e a ado96o de h6bitos

saud6veis de alimentagdo, repouso elazer.

4.4 Deverh ser revista a funcionalidade da 6rea de saride mantida no TCE/RN e

adotados padr6es de atendimento que priorizem a prevengdo de doengas e a adoglo de

medidas voltadas para a manutengdo do estado saud6vel.

⌒
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pol,iTrcA 5 - cApACrrAgAo E DESENVOLVTMENTO PROFISSIONAL E

PESSOAL

Promover capacitagdo e o desenvolvimento dos servidores, de forma a suprir os

conhecimentos e experi€ncias de que necessitam para executarem as suas atividades,

mantendo-se competentes, atualizados e aptos a atenderem as exigdncias do Tribunal.

DIRETRIZES DA POLITICA 5

5.1 Ser6o mantidos critdrios transparentes e objetivos, extensivos atodos os servidores,

de forma a permitir que tenham iguais oportunidades de participar de eventos de

capacitagdo diretamente relacionados com a sua 6rea de trabalho no Tribunal.

5,2 Dever| ser elaborado Plano peri6dico de capacitagdo e desenvolvimento de

servidores, com base em levantamento sistematizado das necessidades individuais e das

equipes de trabalho.

5.3 Ser6 atribuido aos gestores o papel de instrutor e de facilitador da capacitagdo e

desenvolvimento dos servidores a eles diretamente vinculados e dada prioridade a ag6es

que permitam prover as habilidades necessilrias para o exercicio da lideranga

orientadora de pessoas.

5.4 Os servidores ser6o estimulados a buscarem por iniciativa pr6pria a aquisigdo de

competOncias e o desenvolvimento em 6reas compativeis com o trabalho que realizam

no Tribunal.

5.5 Ser6o adotados procedimentos que permitam avaliar a adequabilidade, a

oportunidade e os resultados das agdes de capacitagdo e desenvolvimento realizadas

pelo Tribunal.

5.6 Na medida do interesse do Tribunal ser6o estabelecidas parcerias com instituigdes

de ensino, 6rgdos priblicos e empresas, visando melhor atender as necessidades de

capacitag6o dos servidores.

5.7 Ser6 atribuida dr Escola de Contas a responsabilidade por conduzir a capacitagao e

desenvolvimento dos servidores do TCE/RN. / \ I
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poLiTICA 6 - cEsrAo E AvALIAqAo Do DESEMPENHo

Adotar procedimentos e mdtricas para gerenciar e avaliar sistematicamente o

desempenho e a contribuigdo dos servidores e dos gestores, para a qualidade e a

produtividade do trabalho realizado no TCE/RN e o cumprimento da missdo

institucional.

DIRETRIZES DA POLiTICA 6

6.1 Ser6 adotado modelo de avaliagdo de desempenho que permita desdobrar os

objetivos estrat6gicos do Tribunal em metas das unidades de trabalho e, quando couber,

em metas individuais ou de equipes de trabalho.

6.2 O sistema de avaliagdo adotado dever6 considerar pelo menos quatro etapas: (1)

planejamento do desempenho; (2) acompanhamento pela chefia, com pelo menos um

registro formal no periodo; (3) avaliagdo final ou de resultados do periodo avaliativo;

(4) informagdo ou feedback para o servidor, do resultado da avaliagdo e definigdo de

ag6es de capacitagdo e desenvolvimento profissional.

6.3 O sistema adotado dever6 considerar diferentes fontes de informagSo, sendo, no

minimo: a avaliagdo feita pela chefia imediata; a auto avaliagdo do desempenho, feita

pelo servidor; no caso dos gestores, tamb6m a m6dia da avaliagdo dos subordinados;

avaliagdo da influ6ncia do contexto sobre o desempenho do servidor..

6.4 Dever6 ser adotado sistema de avaliagEo que permita associar ag6es de

reconhecimento e valorizagSo, aos servidores e gestores que no periodo se destaquem,

de forma objetiva e mensur6vel, pela posse de conhecimentos e experiOncias relevantes

para o Tribunal, apresentando desempenhos superiores d m6dia doqdesempenhos de

seus pares.

⌒
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POLiTICA 7 - DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS

Fazer a gestao de pessoas tendo como foco o desenvolvimento e a entrega

compet€ncias individuais e de equipe, alinhadas ds prioridades do TCE/RN e

estratdgias de controle externo.

DIRETRIZES DA POLiTICA 7

7.1 Serdo oferecidas aos servidores oportunidades para aquisigdo e desenvolvimento de

competOncias profissionais, alinhadas ds prioridades estrat6gicas do Tribunal.

7.2 Ser6 dada €nfase para a aquisigSo e desenvolvimento de compet€ncias que

evidenciem comportamentos 6ticos, de an6lise critica e mudanga pessoal, de iniciativa e

empreendedorismo, de cooperagSo entre pares, consideradas priorit6rias.

7.3 A constru96o dos sistemas de gestSo e avaliagdo de desempenho, de capacitagdo e

desenvolvimento de pessoas e de remuneragdo e compensagdo, deverSo considerar

prioritariamente, ferramentas que incluam abordagens focalizadas na posse e entrega

efetiva de competOncias.

ｄ
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POLITICA 8. DESENVOLVIMENTO DE GESTORES

Promover desenvolvimento gerencial sistem6tico e a formagdo de compet€ncias para a

lideranga de pessoas e equipes de trabalho, a leitura de cen6rios, o planejamento

organizacional e definigdo de metas e para a gestEo de processos operacionais.

DIRETRIZES DA POLITICA 8

8.1 Ser6 realizado programa de capacitagSo gerencial e de lideranga, com exigOncia de

participagdo obrigatoria para a manutengdo no cargo, de forma a dar suporte aos

gestores para o desempenho dos pap6is de respons6vel pelos resultados das 6reas sob a

sua orientagdo, de formador de equipes de trabalho e de orientador de processos

operacionais;

8.2 Ser6o oferecidas aos gestores oportunidades de participagio em eventos e cursos de

curta duragdo, de forma a permitir a atualizagEo sobre t6cnicas, procedimentos e

estratdgias de gestSo;

8.3 Ser6 dada aos servidores efetivos a prioridade de acesso aos programas de

capacitagdo gerencial visando d constituigdo de um Banco de Talentos para sucessdo

nos cargos de gestdo do Tribunal;

8.4 Ser6o criadas oportunidades de troca de informag6es e cooperagdo entre as unidades

entre gestores e servidores.

Resolu9ao n.O oo6/2012‐ TCE
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poLiTICA 9 - POLiTICA DE COMUNICAQAO INTERNA

Manter linhas de comunicagao aberta e continua com os servidores' fornecendo

informagoes atualizadas sobre as a96es do Tribunal no contexto social e sobre as

politicas e pr6ticas de gestao que interessam ao pirblico interno' de forma a estimular o

compromisso com a Instituigdo e o trabalho e aumentar a confianga que depositam no

TCE/RN.

DIRETRIZES DA POLITICA 9

9.1 Ser6o adotadas pr6ticas de divulgagdo interna que permitam informar sobre o que

oco11e no Tribunal, as difrculdades que encontta pala realizat aS Suas atividades' as

agdes bem sucedidas que realiza e os resultados que consegue produzir;

9.2 Ser6 estimulada e valorizad a a prtfiica de comunicagSo sistemhtica e interativa entre

os gestores, servidores e colegas, visando o entendimento comum e as boas relagOes no

trabalho.

9.3 Os gestores deverSo criar em suas unidades de trabalho, canal de comunicagdo que

permita ao servidor solucionar drividas sobre o seu trabalho e manifestar suas iddias,

criticas, sugest6es, propor inovagOes nos processos de trabalho e solucionar drividas

sobre o que ocolre no Tribunal.

9.4 Serdo divulgadas internamente informagdes sobre direitos e deveres dos servidores,

sobre as suas contribuig6es para a manutengdo de clima organizacional saud6vel e

produtivo e as suas pr6ticas de cidadania ou iniciativas de ag6o social vinculadas a

Responsabilidade Social.

9.5 Ser6 mantida comunicagdo sistem6tica com as associag6es que atuam visando os

objetivos e propostas dos servidores e com as

segmentos funcionais do TCEiRN, de forma

enti

a

sindicais que representam

itir o estabelecimento de

negociagdes abertas e transparentes com essas enti
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POLITICA 10 - PESQUISA DO CLIMA ORGANIZACIONAL E SATISFAQAO

NO TRABALHO

Gerar sistematicamente informagoes que permitam aferir a qualidade do clima

organizacional e da realidade funcional no TCE/RN, como recurso para a pronta tomada

de decisfies sobre vari6veis que possam afetar a satisfag6o no trabalho e comprometer os

resultados organizacionais.

DIRETRIZES DA POLITICA 10

10.1 Ser6 realizadaPesquisa de Clima Organizacional, com periodicidade sistem6tica'

de forma a gerar informagoes sobre os niveis de satisfagSo em relagao ds politicas de

gestdo praticadas no Tribunal, que possam direta ou indiretamente afetar os servidores e

gestores e comprometer os resultados organizacionais'

10.2 Os resultados consolidados da Pesquisa de Clima Organizacional serdo

considerados para fundamentar o planejamento e as pr6ticas de a96es relacionadas com

as pessoas, as fungoes administrativas e a introdugdo de mudanqas na Instituigdo.

10.3 Ser6 enfatizada a divulgagEo dos valores e crengas da Instituigdo, de forma a

consolidar uma cultura saud6vel, em que predominem o comportamento 6tico, a busca

da efctividadc cm todas as a96cs c a autonomia responsavel e comprometida com
_      1「   o            ノ

missdo institucional.

Resolu9ao n.O oo6/2012‐ TCE 12
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em progralnas de treinamento e desenvolv

itil,que deva ser repassado na lnstitui9aO.

por,iTrcA n - pRArrcAS DE GESTAo E coMpARTTLHAMENTo DE

CONHECIMENTO

Estabelecer pr6ticas que permitam gerenciar o conhecimento de que o Tribunal precisa

ou que nele existe e estimular a formagSo de uma cultura de compartilhamento de

conhecimento, de forma a evitar retrabalhos, erros, atrasos e resultados inferiores aos

desejados.

DIRETRIZES DA POLiTICA 11

I l.l Ser6 enfatizada a importAncia da gestdo participativa, do relacionamento amistoso

e do enfrentamento persistente das quest6es do trabalho cotidiano, como estrat6gias para

a solugdo colaborativa de problemas e geragdo de conhecimento novo.

11.2 Ser6 criado Banco de Jurisprud6ncias e estabelecidas pr6ticas organizacionais que

estimulem e disseminagdo de conhecimento ritil e viabilizem o seu compartilhamento no

trabalho.

I 1.3 Os servidores ser6o estimulados a assumir os pap6is de instrutor e de tutor interno,

13
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poLiTIcAl2 - cESTAo uo BEM-ESTAR No TRABALHo

promover as condigoes para que os servidores sintam satisfagao em trabalhar no

TCE/RN, seguranga de que terdo as condig6es de que necessitam para a realizagao do

trabalho e orgulho em pertencer a uma instituigao que oferece conforto' tecnologia e

estrutura operacional adequada ao desempenho das atividades pelas quais s6o

responsdveis.

DIRETRIZES DA POLITICA 12

I2.l O TCE/RN dever6 prover a todos os servidores a estrutura operacional de que

necessitam paraaboa execugSo do trabalho.

12.2 Seft adotado mobiliario ergonomico e padronizado, estagdes de trabalho com

espago fisico suficiente e condigoes desej6veis de luminosidade, acustica, estdtica e

higiene, como recursos paru garantir a produtividade desejada e o bem estar fisico dos

servidores.

12.3 Ser6o destinados espagos apropriados para a realizagdo de reuniOes de trabalho,

estag6es para atendimento ao priblico, pequenas estagdes para a execugdo de trabalhos

que exijam concentragao e isolamento. O suporte tecnol6gico dever6 ser periodicamente

revisto e atualizado, de forma a garantir a qualidade e arapidez no trabalho.

12.4 Serdo feitos esforgos para o atendimento das demandas dos servidores
"o

estacionamento e espago para atividades culturais, esportivas e de lazet. ^ \
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