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Acreditamos que a 
transformação do serviço público 
acontece por meio das pessoas.



Selecionar Lideranças alinhadas 
às competências e desafios da 
Administração pública

Melhorar a qualidade dos serviços 
prestados e entregas à sociedade

Transformar a cultura de gestão 
de pessoas

O que buscamos



Um Programa para transformar o 
futuro da força de trabalho no governo



Atração

● Métodos de atração e busca 
ativa de profissionais para a 
carreira pública.

● Mecanismos para 
divulgação das posições.

● Processo competitivo a 
nível nacional.

● Diversidade na trajetória 
dos profissionais (academia, 
setor público, privado e 
terceiro setor).

Nossa inspiração
Principais cases mundiais

Pré-seleção

● Transparência nos critérios 
de pré-seleção.

● Metodologia de avaliação 
com base em 
competências.

● Legislação clara sobre as 
formas de seleção e 
contratação.

● Equilíbrio entre 
competência e confiança.

Chile
Sistema de Alta Dirección Pública 
(SADP)

Reino Unido
Senior Civil Service (SCS)

Estados Unidos
Senior Executive Service (SES)

Peru
Cuerpo de Gerentes Públicos 
(CGP)

Desenvolvimento

● Acordo de resultados.

● Metas e objetivos 
individuais.

● Ferramentas de 
desenvolvimento de 
lideranças .

● Instrumentos de retenção.

● Acompanhamento 
entregas.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossa metodologia

Avaliação de competências comportamentais

Verificação de conhecimentos

Análise de títulos

Análise objetiva de perfis

Edital

Recurso

Ranqueamento de candidatos

Modelo presencial

Análise competências comportamentais

Análise curricular/Trajetórias diversas

Equilíbrio entre análise objetiva e qualitativa

Regulamento

Canais de atendimento

Lista curta (competência x confiança)

Processo 100% online

MÉTODO TRADICIONAL DE SELEÇÃO MÉTODO ENAP DE PRÉ-SELEÇÃO
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Competências transversais de um 
setor público de alto desempenho

Competências essenciais de liderança 
para o setor público brasileiro

Em que nos baseamos para avaliar competências



Contribuir para a melhora da escolha das pessoas ocupantes de cargos de livre 
provimento, a partir da adoção de processos prévios de recrutamento e pré-seleção. Os 
referidos processos buscam aferir as competências comportamentais de pessoas 
candidatas e sua posterior recomendação às autoridades nomeantes, visando ao melhor 
match entre o perfil profissional do(a) dirigente e os desafios requeridos pelo cargo.

Programa Líderes que Transformam

2.Recrutamento e 
pré-seleção

3.Escolha e 
nomeação

1.Perfil do 
cargo

4.Acordo de 
resultados

5.Acompanhamento 
das entregas

6.Desenvolvimento 7.Balanço final

Adesão Padrão Adesão Complementar Exclusiva para
 Governo Federal



Adesão Padrão

1.Perfil do 
cargo

2.Recrutamento 
e seleção

3.Escolha e 
nomeação

● Governo Federal e Subnacionais (posições de direção, 

assessoramento e equivalentes N3 a N5)

● Incorporação mínima de 10 cargos, gradualmente, ao longo 

de 24 meses sem custos para o órgão aderente

● Adesão e permanência no programa são voluntárias

Recrutamento abrangente
Busca ativa no setor público, iniciativa privada, 
terceiro setor e no meio acadêmico. Processos 
seletivos competitivos, a nível nacional.

Processo 100% online
Uso de inteligência artificial e 
plataforma de seleção

Valorização da trajetória profissional
Equilíbrio entre análise objetiva e qualitativa 
de perfis

Seleção por competências
Metodologia baseada na análise e avaliação e 
certificação de competências comportamentais. 
Avaliação de competências técnicas é opcional

Modalidades de Adesão



Adesão Padrão

Metodologia de Pré-Seleção

Exclusiva para
 Governo Federal



● Metodologia de pré-seleção alinhada às 
melhores práticas de pré-seleção.

● Processo seletivo transparente, imparcial e 
online.

● Seleção de lideranças baseada na 
competência e capacidade profissional.

● Agilidade na seleção e reposição de 
lideranças.

● Suporte da definição do perfil e resultados 
esperados.

● Autonomia Decisória para os gestores.

● Financiamento.

Diferenciais do 
Programa



Processo Seletivo
Prefeitura RJ

03
posições 

358
pessoas 
inscritas 

57
pessoas 

candidatas 
avaliadas

21
pessoas 

candidatas 
pré-selecionadas

Subsecretaria de Transparência e  
Governo Digital

● Coordenação-Geral
● Coordenação



17
posições 

+1.600
pessoas 
inscritas 

+120
pessoas 

candidatas 
avaliadas

43
pessoas 

candidatas 
pré-selecionadas

Processo Seletivo
Prefeitura RJ

Subsecretaria de
 Integridade Pública 

● Coordenação-Geral
● Coordenação
● Assessoria



https://docs.google.com/file/d/1ITGe9Q9pssKfq5g9wS-1jGYII3qkVfqA/preview


Nossos Resultados

+250
lideranças 

pré-selecionadas

+600
pessoas 

avaliadas

+4000
pessoas 

cadastradas

34
lideranças 

nomeadas via seleção



● Começar com o que é simples e viável, melhorias podem 
acompanhar o nível de maturidade da administração no 
tema (inclusive legislação);

● Pensar seleção de forma complexa pode levar a 
experiências mal sucedidas;

● Áreas de gestão de pessoas precisam pensar o 
estratégico, mas não necessariamente operacionalizar;

● Esforços na composição de times de liderança de forma 
pouco estratégica;

● Envolvimento da  alta Liderança;

● Oportunidade de conhecimento prévio da posição por 
parte das pessoas candidatas minimiza desalinhamento 
de expectativas;

● Muitos talentos já fazem parte do time, ainda não foram 
descobertos;

● Preparo dos órgãos para integrar novas lideranças.

Nossos 
aprendizados



Obrigada

bruna.machado@enap.gov.br


