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Objetivo

 Reunir informações padronizadas acerca da situação das IFEs

quanto aos critérios estabelecidos para pedido de autorização de

concuro público, conforme art. 6º do Decreto 7.939/2019.



Metodologia

 Público-alvo: Universidades federais

 Método de coleta: Censo

 Percentual de respondentes: 49% (31 de 63 universidades)

 Questionário com questões fechadas e abertas

 Instrumento de coleta: Formulários Google

 Período de coleta: 18/05/2019 a 15/07/2019



Resultados



Decreto 9.739/2019

 Pedido de autorização de concurso público

Art. 6º Para fins do disposto no inciso III do § 2º do art.

2º, sem prejuízo do disposto nos art. 3º e art. 5º, as

propostas conterão informações sobre:

Item 1

O perfil necessário aos candidatos para o

desempenho das atividades do cargo.



Questão 01 - Há uma definição do perfil necessário aos

candidatos nos concursos?

Atende

32%

Em 

implantação

23%

Não 

atende

45%

 Cargos que fazem parte do PCCTAE, 
analisando necessidades da unidade 
solicitante;

 Prova prática direcionada às 
atividades que serão 
desempenhadas;

 Dimensionamento;
 Sistema.

 PUCRE, PCCTAE, C.B.O.;
 Legislação específica das profissões;
 Regimento dos conselhos;
 Gestão por Competências, alinhadas 

ao PDI;
 Conhecimentos, habilidades e 

atitudes demandados pelo setor.

 PCCTAE.



Item 2

A descrição do processo de trabalho a ser

desenvolvido pela força de trabalho

pretendida e o impacto dessa força de

trabalho no desempenho das atividades

finalísticas do órgão ou da entidade.



Questão 02 - Há a descrição do processo de trabalho a ser

desenvolvido pela força de trabalho?

Atende

16%

Em 

implantação

42%

Não 

atende

42%

 PCCTAE;
 Carta de Serviços publicada no site 

institucional;
 Modelo de Avaliação de 

Desempenho;
 Conexão entre a descrição do cargo 

e as atividades a serem desenvolvidas 
na unidade solicitante, respeitando a 
orientação dos Conselhos Profissionais 
e Legislação das profissões.

 Mapeamento e Otimização dos 
Processos de Trabalho.

 Sem pessoal qualificado para 
tal atividade;

 Processos identificados a partir 
da natureza das atividades 
desenvolvidas pelas diferentes 
unidades.



Questão 03 - Há algum estudo/documento que avalie o

impacto da força de trabalho no desempenho das

atividades finalísticas?

Atende

13%

Em 

implantação

16%

Não 

atende

71%

 Avaliação institucional;

 Planos de trabalho cadastrados no 
SIGRH;

 Relação da unidade da lotação da 
vaga;

 Relatórios trimestrais e anuais de 
gestão;

 Resolução interna da Avaliação de 
Desempenho.

 Questionários – análise quantitativa e 
qualitativa;

 Entrevistas com chefia;
 Planilhas.

 É utilizada a relação da 
unidade da lotação da vaga;

 Necessidade de atualizar a 
ferramenta de 
Dimensionamento de Pessoal.



Item 3

A base de dados cadastral atualizada do

Sistema de Pessoal Civil da Administração

Federal - SIPEC e o número de vagas

disponíveis em cada cargo público.



Questão 04 - A Base de dados cadastral encontra-se

atualizada do SIPEC?

Não

23%

Sim

77%



Item 4

A evolução do quadro de pessoal nos

últimos cinco anos, com movimentações,

ingressos, desligamentos e aposentadorias

e a estimativa de aposentadorias, por

cargo, para os próximos cinco anos.



Questão 05 - A instituição acompanha a evolução do quadro

de pessoal, com movimentações, ingressos, desligamentos e

aposentadorias e a estimativa de aposentadorias, por cargo?

Não

13%

Sim

87%



Item 5

O quantitativo de servidores ou

empregados cedidos e o número de

cessões realizadas nos últimos cinco anos.



Questão 06 - A instituição avalia o impacto das cessões dos

servidores técnicos?

Não

42%

Sim

58%



Item 6

As descrições e os resultados dos principais

indicadores estratégicos do órgão ou da

entidade e dos objetivos e das metas

definidos para fins de avaliação de

desempenho institucional nos últimos três

anos.



Questão 07 - A instituição avalia os resultados dos principais

indicadores estratégicos e dos objetivos e das metas

definidos para fins de avaliação de desempenho institucional

nos últimos três anos?

Atende

39%

Em 

implantação

39%

Não 

atende

22%

 Ação gerenciada pela área de 
Planejamento;

 Avaliação institucional;
 Comissão instituída;
 Indicadores;
 Modelo comparativo entre as metas 

planejadas e alcançadas no PDI;
 Pesquisa realizada pela CPA e 

Indicadores do PDI;
 Sistema informatizado;
 Relatório de Gestão, Índice de 

Governança do TCU.

 Modelo de Planejamento 
Estratégico.



Item 7

O nível de adoção dos componentes da

Plataforma de Cidadania Digital e o

percentual de serviços públicos digitais

ofertados pelo órgão e pela entidade, nos

termos do art. 3º do Decreto nº 8.936, de 19

de dezembro de 2016.



Questão 08 - Adota quais componentes da Plataforma de

Cidadania Digital?

Atende

42%

Em 

implantação

29%

Não 

atende

29%

Solicitação eletrônica de serviços

Atende

10%

Em implantação

35%

Não atende

55%

Ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários

Atende

45%

Em 

implantação

36%

Não atende

19%

Portal de dados abertos

Atende

16%

Em 

implantação

29%

Não atende

55%

Agendamento eletrônico, quando couber



Item 8

A aderência à rede do Sistema de Gestão

de Convênios e Contratos de Repasse -

Rede Siconv e a conformidade com os atos

normativos editados pela Comissão Gestora

do Siconv.



Questão 09 - Aderência à Rede Siconv e a conformidade

com os atos normativos editados pela Comissão Gestora do

Siconv?

Atende

45%

Em 

implantaç

ão

26%

Não 

atende

29%



Item 9

A adoção do sistema de processo

eletrônico administrativo e de soluções

informatizadas de contratações e gestão

patrimonial, em conformidade com os atos

normativos editados pelo órgão central do

Sistema de Administração de Serviços

Gerais - SISG.



Questão 10 - Responda quanto à processo eletrônico,

contratações e patrimônio.

Atende

58%

Em implantação

26%

Não atende

16%

Adoção do sistema de processo eletrônico administrativo

Atende

35%

Em 

implantação

52%

Não atende

13%

Soluções informatizadas de contratações

Atende

61%

Em 

implantação

26%

Não atende

13%

Gestão patrimonial



Item 10

A existência de plano anual de

contratações, em conformidade com os

atos normativos editados pelo órgão

central do SISG.



Questão 11 - Existência de plano anual de contratações.

Atende

48%

Em 

implantação

39%

Não atende

13%



Item 11

A participação nas iniciativas de

contratação de bens e serviços

compartilhados ou centralizados

conduzidas pela Central de Compras da

Secretaria de Gestão da Secretaria Especial

de Desburocratização, Gestão e Governo

Digital do Ministério da Economia.



Questão 12 - Participação nas iniciativas de contratação de

bens e serviços compartilhados ou centralizados.

Não

23%

Sim

77%



Item 12

A quantidade de níveis hierárquicos e o

quantitativo de profissionais por unidade

administrativa em comparação com as

orientações do órgão central do SIORG

para elaboração de estruturas

organizacionais.



Questão 13 - Considerando as orientações do Decreto 9.739

para elaboração de estruturas organizacionais, o SIORG

encontra-se atualizado?

Atende

19%

Em 

implantação

71%

Não atende

10%



Item 13

Demonstração de que a solicitação ao

órgão central do SIPEC referente à

movimentação para composição da força

de trabalho de que trata o § 7º do art. 93

da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de

1990 , foi inviável ou inócua.



Item 14

Demonstração de que os serviços que

justificam a realização do concurso público

não podem ser prestados por meio da

execução indireta de que trata o Decreto

nº 9.507, de 21 de setembro de 2018.



Resultado geral
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Q. 03 Q. 02 Q. 13 Q. 08 Q. 01 Q. 07 Q. 09 Q. 11 Q. 10 Q. 06 Q. 04 Q. 12 Q. 05 Geral

Atende

Não atende/Em implantação

Q. 01 Há uma definição do perfil necessário aos candidatos nos concursos?

Q. 02 Há a descrição do processo de trabalho a ser desenvolvido pela força de trabalho?

Q. 03 Há algum estudo/documento que avalie o impacto da força de trabalho no desempenho das atividades finalísticas?

Q. 04 A Base de dados cadastral encontra-se atualizada do SIPEC?

Q. 05 A instituição acompanha a evolução do quadro de pessoal, com movimentações, ingressos, desligamentos e aposentadorias e a estimativa de aposentadorias, por cargo?

Q. 06 A instituição avalia o impacto das cessões dos servidores técnicos?

Q. 07 A instituição avalia os resultados dos principais indicadores estratégicos e dos objetivos e das metas definidos para fins de avaliação de desempenho institucional nos últimos três anos?

Q. 08

Adota quais componentes da Plataforma de Cidadania Digital? (Solicitações eletrônicas de serviços, Ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários, Portal de dados abertos, Agendamento eletrônico, 

quando couber)

Q. 09 Aderência à Rede Siconv e a conformidade com os atos normativos editados pela Comissão Gestora do Siconv?

Q. 10 Responda quanto à processo eletrônico, contratações e patrimônio: (Adoção do sistema de processo eletrônico administrativo, Soluções informatizadas de contratações, Gestão patrimonial)

Q. 11 Existência de plano anual de contratações.

Q. 12 Participação nas iniciativas de contratação de bens e serviços compartilhados ou centralizados.

Q. 13 Considerando as orientações do Decreto 9.739 para elaboração de estruturas organizacionais, o SIORG encontra-se atualizado?
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