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A ) Apresentação da Instituição   
 
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi fundado em 

1936 e a sua Sede está localizada na Av Franklin Roosevelt 166 – Castelo, Rio de 
Janeiro. 
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Gerente de Provimento e Acompanhamento 
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IBGE – quem somos e o que fazemos 
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é uma instituição 

da Administração Pública Federal, vinculada ao Ministério da Economia. É o 
principal provedor de dados e informações estatísticas e de geociências do País, 
atendendo às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem 
como dos órgãos das esferas governamentais federal, estadual e municipal. 

A missão institucional do IBGE é: “Retratar o Brasil com informações 
necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania”.  Para 
tanto, oferece uma visão completa e atual do País, através do desempenho de 
suas principais funções: 

- Produção e análise de informações estatísticas e de geociências; 
- Coordenação e consolidação das informações estatísticas e de 
geociências; 
- Estruturação e implantação de um sistema das informações ambientais; 
- Documentação e disseminação de informações; e 
- Coordenação dos sistemas estatístico e cartográfico nacionais. 
Com Sede na cidade do Rio de Janeiro, o IBGE integra, em sua estrutura, 

a Presidência e órgãos de assessoramento superior, bem como quatro Diretorias 
e duas Coordenações-Gerais, quais sejam: Diretoria de Pesquisas, Diretoria de 
Geociências, Diretoria de Informática, Diretoria-Executiva, Centro de 
Documentação e Disseminação de Informações e Escola Nacional de Ciências 
Estatísticas .  

Para que suas atividades possam cobrir todo o território nacional, o IBGE 
possui, além da Sede, 26 Unidades Estaduais (UEs) nas capitais dos  Estados e 1 
no Distrito Federal e aproximadamente 570 Agências nos principais municípios. 

As Unidades Estaduais do IBGE têm por competência: (i) representar a 
Instituição no Estado; e (ii) planejar, coordenar, executar e controlar a realização 
de atividades técnicas e administrativas do IBGE, de acordo com a orientação e 
supervisão técnica normativa das Diretorias e Coordenações-Gerais da Sede. As 
Agências estão subordinadas às Unidades Estaduais, de acordo com a sua 
localização geográfica. 
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Título do case: Seleção interna para Chefes das Unidades Estaduais do IBGE 
 
Resumo :  
 

É sabido que na esfera pública, muitos cargos comissionados são 
ocupados mediante nomeação direta por parte dos dirigentes máximos das 
Instituições, na maioria das vezes por indicação. Em consonância com tal prática, 
no IBGE, ao longo dos anos, o preenchimento dos cargos de Chefe de Unidade 
Estadual acontecia por escolha direta, mediante ato de nomeação do Presidente 
da Instituição.  

Contudo, dada a relevância e expressão política desses cargos no âmbito 
de cada Unidade da Federação, o IBGE ocasionalmente era objeto de pressões, 
por parte de alguns segmentos da sociedade, para efetivar determinadas 
nomeações, em atendimento a interesses alheios à Instituição. 

Com o objetivo de implementar um processo de seleção melhor 
fundamentado, que conferisse transparência ao processo de preenchimento do 
cargo de Chefe de UE, a partir de 2003, foi estabelecido que a escolha de novo 
ocupante para o referido cargo seria feita através de Processo Seletivo Interno 
(PSI). De 2003 até agora foram realizados 16 processos seletivos para o 
preenchimento de 31 vagas de chefes de UE. 

Este trabalho tem como objetivo descrever e analisar o Processo de 
Seleção Interna para o preenchimento de cargos gerenciais do IBGE, sobretudo, 
daqueles para as funções de Chefe de Unidade Estadual. 

Tal processo é aberto à participação de todos os servidores e tem 
despertado o interesse de muitos, sobretudo por ser um processo democrático e 
transparente que valoriza o potencial humano da Instituição, gerando um ambiente 
organizacional favorável à motivação das pessoas, seu comprometimento e 
desenvolvimento, contribuindo para o alcance dos resultados institucionais. 

A Direção do IBGE, satisfeita com os resultados alcançados com estes 
processos de seleção, passou a adotar a mesma metodologia para a seleção de 
Coordenadores da Administração Central, a partir de 2015. Essas seleções são 
estruturadas tendo por base os mesmos pressupostos básicos que norteiam dos 
processos para gestores de Unidades Estaduais. 

 
Palavras-chave : Processo seletivo, cargos gerenciais, valorização dos recursos 
humanos, meritocracia, seleção por competências, potencial e desenvolvimento. 
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B ) Introdução 
 

Por ocasião do planejamento do Censo Demográfico de 2000, optou-se 
pela utilização da tecnologia de reconhecimento ótico com uso de imagens 
digitalizadas para o processamento dos documentos que seriam coletados no 
recenseamento. Assim, para o processamento dos instrumentos de coleta foram 
montados Centros de Captura de Dados (CCDs). A decisão de implantar os CCDs 
como unidades autônomas implicou na criação da função de Coordenador Geral 
de CCD, que deveria ser desempenhada por servidor do quadro efetivo de 
pessoal do IBGE. Foi estruturado e realizado, então, um processo seletivo interno 
para a identificação de servidores com as competências necessárias às funções 
de coordenação dos centros, localizados em Campina Grande/PB, Goiânia/GO, 
Campinas/SP e Curitiba/PR. 

Nessa primeira experiência de processo seletivo interno, foram avaliadas as 
competências dos servidores inscritos, ao longo das seguintes etapas: Avaliação 
do Currículo; Exercício Situacional; Dinâmica de Grupo; Entrevista Técnica; 
Entrevista Social; Exame Médico e Treinamento. O referido processo selecionou 
os quatro primeiros classificados para exercerem a função de Coordenador Geral 
dos Centros de Captura de Dados, com duração prevista para cerca de dois anos. 

Com base nessa experiência, em 2003, o Conselho Diretor do IBGE 
estabeleceu que, em caso de vacância do cargo em comissão de titular de 
Unidade Estadual, a escolha do novo ocupante para o referido cargo seria feita 
por meio de um processo seletivo interno, pois, (i) em função da importância 
estratégica das Unidades Estaduais, seus titulares devem possuir conhecimentos 
sobre a Instituição e seus trabalhos em extensão e profundidade; e, além disso, (ii) 
a escolha das chefias das Unidades Estaduais através de um processo seletivo 
interno amplia a possibilidade de identificar novos quadros gerenciais 
comprometidos com a Missão da Instituição e, ainda, contribui para a promoção 
da credibilidade do IBGE perante seus informantes e usuários. 

Ainda de acordo com a Resolução do Conselho-Diretor, o Processo 
Seletivo Interno (PSI) é composto pelas seguintes etapas: a) Análise Curricular 
(etapa classificatória); b) Prova Situacional (etapa classificatória e eliminatória); c ) 
Dinâmica de Grupo/Avaliação por Competências (etapa classificatória e 
eliminatória); e, d) Entrevista Técnica. 

O perfil desejado para o cargo de Chefe de Unidade Estadual contempla, 
em linhas gerais, as seguintes competências: a) Capacidade gerencial, b) 
Liderança, c) Criatividade, dinamismo e motivação, d) Capacidade para 
diagnosticar e solucionar problemas, e) Habilidade para tratar com pessoas de 
variados perfis profissionais, f) Facilidade de comunicação oral e escrita, g) 
Capacidade para trabalhar sob pressão, e h) Conhecimento do trabalho técnico e 
administrativo em Unidade Estadual.  

Apesar do Chefe de UE ser um cargo estratégico para a Instituição, os 
únicos requisitos para a participação na seleção são: a) ser ocupante de Cargo 
Efetivo do Quadro Permanente do IBGE e não estar licenciado ou respondendo a 
Processo Administrativo Disciplinar; b) Possuir escolaridade de ensino superior ou 
de ensino médio (antigo 2º grau); c) ter disponibilidade de ser lotado na cidade 
sede da Unidade Estadual do IBGE para a qual for escolhido, caso sua lotação 
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seja em um outro município; e, d) Ter disponibilidade de viajar para outras 
Unidades do IBGE, sempre que necessário.  

O planejamento, execução e avaliação do processo de seleção interna são 
responsabilidades da Gerência de Provimento e Acompanhamento de Recursos 
Humanos, da Coordenação de Recursos Humanos, da Diretoria-Executiva do 
IBGE (CRH/GEPAR). 

Desde 2003 já foram preenchidas 31 vagas para o cargo de Chefe de 
Unidade Estadual. Em 2003, aconteceram dois Processos de Seleção Interna, e 
entre os anos de 2008 e 2019 foram realizados treze processos, para o 
preenchimento de 28 vagas, cujos resultados serão apresentados neste trabalho.   

 
Processos Seletivos Localidades com vagas 

Processos de 2003 Espírito Santo, Tocantins e Sergipe 
Processo de 2008 Acre, Alagoas, Maranhão e Rondônia 
Processo de 2009  Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins 
Processos de 2012 Alagoas, Goiás e Pará 
Processo de 2013 Mato Grosso do Sul, Roraima, Santa Catarina e Tocantins 
Processos de 2014  Mato Grosso, Paraíba e Amazonas 
Processo de 2016 Piauí e Roraima 
Processo de 2017 Pernambuco, Rio de Janeiro e Tocantins 
Processo de 2018 Rio Grande do Norte 
Processo de 2018.2 Santa Catarina 
Processo de 2018.3 Roraima 
Processo de 2019 Alagoas 
Processo de 2019.2 Rondônia 
Processo de 2019.3 Rio de Janeiro 
 

A experiência do IBGE com o Processo de Seleção Interna para Chefe de 
Unidade Estadual é um processo democrático e transparente, que valoriza o 
servidor de carreira da Instituição, seu conhecimento técnico e sua experiência 
profissional, e legitima a escolha do novo líder. Na opinião de participantes das 
seleções, essa iniciativa representa um avanço na gestão pública e poderia ser 
replicada em outros órgãos.  

A Direção do IBGE, satisfeita com os resultados alcançados com os 
processos de seleção para Chefe de UE, passou a adotar a mesma metodologia 
para a seleção de Coordenadores da Administração Central que são cargos 
estratégicos de grande relevância para o alcance da missão institucional do IBGE. 
Em 2015 foram realizados 2 processos para o preenchimento de 3 vagas - 
Coordenador de Recursos Naturais, Coordenação de Geodésia e para 
Coordenação de Treinamento e Aperfeiçoamento 

Vale ressaltar que em 2010, a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), organização internacional composta por 34 
países, publicou uma avaliação sobre a gestão de recursos humanos no governo 
federal brasileiro com o objetivo de realizar um diagnóstico detalhado e propor 
soluções para o aperfeiçoamento da administração dos servidores públicos 
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federais, e, naquele documento, a OCDE recomendava que a escolha de titulares 
de cargos comissionados deve ser respaldada por um processo de recrutamento e 
seleção transparente, fundamentado no mérito. 

As nomeações devem então, ser baseadas na avaliação dos perfis de 
competência dos candidatos e, para isso, é imprescindível definir as competências 
necessárias para o exercício das funções de gestores públicas. Sendo assim, 
podemos dizer que o Processo de Seleção para Chefe de Unidade do IBGE nos 
Estados, com o foco nas competências, está em consonância com as 
recomendações da OCDE de 2010.  

A escolha das chefias das Unidades Estaduais através de um processo 
seletivo interno amplia a possibilidade de identificar novos quadros gerenciais 
comprometidos com a Missão da Instituição, pois o fato do IBGE estar espalhado 
pelo território nacional faz com que alguns talentos humanos fiquem “escondidos” 
em seus Estados. O processo, à medida que avançam suas etapas, aproxima os 
participantes da Administração Central, possibilitando que mesmo aqueles não 
escolhidos possam ser melhor aproveitados em outras funções.  
 
 
C) Corpo do Trabalho 

Neste estudo de caso serão apresentados os principais resultados 
alcançados com a realização dos processos de seleção interna para cargos 
gerenciais, sobretudo, os resultados dos processos para a escolha dos Chefes de 
UE, já que os processos de seleção para coordenadores são mais recentes. 

As avaliações das edições dos Processos Seletivos Internos de 2003 
foram de grande importância para o planejamento e execução das últimas 
seleções, mas não serão descritas na íntegra.  

Como já mencionado, o Processo Seletivo Interno (PSI) é composto pelas 
seguintes etapas: a) Análise Curricular; b) Prova Situacional; c) Dinâmica de 
Grupo/Avaliação por Competências; e, d) Entrevista Técnica. Essas etapas serão 
descritas a seguir. 

 
Análise Curricular 
Na etapa Análise Curricular são atribuídos pontos diferenciados de acordo 

com: (a) nível de formação acadêmica – graduação, pós-graduação, mestrado e 
doutorado, (b) experiência profissional do candidato no IBGE – tempo e nível de 
cargo/função gerencial dos últimos dez anos, e, (c) experiência gerencial por 
localidade – Administração Central ou Unidade Estadual, em escala crescente. 
Cabe ressaltar que existe uma pontuação máxima em cada um desses itens. 
Também são atribuídos pontos adicionais aos candidatos que se encontram em 
exercício de funções gerenciais na Unidade Estadual onde existe vaga, 
priorizando, assim, a experiência e o conhecimento das especificidades da 
Unidade Estadual e os talentos locais. Vale ressaltar que as experiências 
profissionais anteriores ao IBGE não são pontuadas.  

 
Prova Situacional  
A prova situacional é uma prova discursiva constituída por questões 

relativas a situações típicas das funções cotidianas de um Chefe de Unidade 
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Estadual nas áreas de pesquisas, de geociências, de disseminação de 
informações, de informática e de gestão. A cada novo processo de seleção, é 
constituída uma Banca Examinadora responsável por elaborar, validar e corrigir as 
questões da prova. Esta Banca é composta por representantes oficialmente 
indicados pelas áreas setoriais – Diretorias Executiva, de Pesquisas, de 
Geociências e de Informática, do Centro de Documentação e Disseminação de 
Informações e por um representante de Unidade Estadual. A prova situacional 
mede o conhecimento técnico / administrativo dos candidatos frente a situações e 
problemas comuns de um Chefe de Unidade Estadual. 

As provas são aplicadas nas sedes das Unidades Estaduais com 
servidores / candidatos inscritos, sendo que nas Unidades Estaduais com vagas a 
serem preenchidas, a aplicação é responsabilidade da CRH/GEPAR, que envia 
um representante. Nas demais Unidades Estaduais a prova é aplicada por 
servidores indicados pelo Chefe da Unidade, com a orientação da CRH/GEPAR. A 
aplicação da prova acontece simultaneamente em todas as Unidades, sob a 
coordenação também da CRH/GEPAR. A seguir, as provas são encaminhadas 
para o Rio de Janeiro, onde elas são desidentificadas e são corrigidas pelos 
membros da Banca.  

As notas passam por uma padronização estatística, com o objetivo de 
minimizar possíveis efeitos de interferência subjetiva na correção da prova, e os 
candidatos que obtiverem nota padronizada menor que 50 (cinquenta) são 
eliminados do processo de seleção.  

Para a etapa seguinte passam os candidatos melhor classificados nas 
duas primeiras etapas, em número de, no máximo, 5 (cinco) vezes o quantitativo 
de vagas, conforme a média ponderada da análise curricular e na prova 
situacional.  
 

Dinâmica de Grupo/Avaliação de Competências 
A etapa de Avaliação de Competências consiste no desenvolvimento de 

um conjunto de atividades estruturadas, de base comportamental e técnico-
gerencial, objetivando a avaliação e o reconhecimento das competências dos 
candidatos face ao perfil desejado para o cargo de Chefe de Unidade Estadual do 
IBGE. Nessa etapa, sempre realizada na sede do IBGE no Rio de Janeiro, são 
convocados 5 candidatos por vaga disponível, formando grupos compostos por 5 
a 20 pessoas, dependendo da quantidade de vagas a serem preenchidas. Dessa 
maneira, as atividades precisam ser pensadas e adaptadas de acordo com o 
número de participantes do grupo. 

Diversas alterações e aprimoramentos ocorreram na etapa de Avaliação 
de Competências ao longo dos processos de seleção interna. Nas duas seleções 
de 2003, ela foi composta por técnicas vivenciais e os critérios de avaliação não 
ficaram muito claros e objetivos para os participantes. Para a realização dos 
processos seletivos seguintes, a etapa da Dinâmica de Grupo foi então 
reformulada, com o objetivo de minimizar o caráter subjetivo do método de 
avaliação. Foi contratada, assim, uma consultoria especializada para redefinir as 
atividades, delimitando padrões de avaliação mais objetivos e com foco nas 
competências profissionais e comportamentais requeridas para o cargo. 
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Nas seleções realizadas entre 2008 e 2014, a consultoria contratada, 
além de elaborar os exercícios para avaliar as competências, teve por 
responsabilidade a sua aplicação e a avaliação das competências observadas, em 
conjunto com a equipe da CRH/GEPAR. Entretanto, à medida em que essa equipe 
foi avançando na obtenção de experiência, bem como no seu aprimoramento 
técnico e metodológico - adquirido por intermédio da participação em eventos de 
capacitação com alto nível de excelência -, a partir de 2016 a CRH/GEPAR 
alcançou autonomia na condução da etapa de Avaliação de Competências. 

A partir do 2º processo seletivo realizado em 2014 e nos processos 
realizados em 2016, 2017, 2018 e 2019 para o preenchimento de uma e duas 
vagas, foi utilizada a mesma metodologia – de seleção por competências. 
Contudo, em vez da realização de dinâmicas de grupo, foram realizadas 
entrevistas individuais com foco nas competências requeridas para o cargo, com 
cerca de 45 minutos de duração, conduzida por três profissionais da CRH/GEPAR. 

As competências essenciais analisadas, com pequenas modificações 
entre um processo e outro, eram: a) Capacidade gerencial e Dinamismo, b) 
Liderança, c) Iniciativa para diagnosticar problemas, d) Motivação, e) Equilíbrio 
emocional para trabalhar sob pressão, f) Comunicação e g) Criatividade. Para 
cada competência foram definidos indicadores para identificar o grau de cada 
competência nos candidatos.  

Cada competência é avaliada por meio de uma ou mais perguntas 
comportamentais para cada um dos indicadores estabelecidos. E dessa forma, os 
candidatos a vaga contam experiências vividas por eles que demonstrem a 
manifestação em maior ou menor grau das competências necessárias para o 
cargo. Essas situações serão utilizadas como preditores do comportamento futuro 
do candidato.  
 
Competência Pergunta 
Capacidade Gerencial 
e Dinamismo 

Conte uma situação em que você foi responsável por 
uma atividade de planejamento de longo prazo. 
Descreva a situação, a ação e os principais resultados. 

Equilíbrio emocional Identifique e explique uma situação em que teve que se 
manifestar na situação de conflito entre nível técnico e 
superior ou efetivos e temporários. Lembre de indicar a 
situação, sua ação e os resultados alcançados. 

 
Cabe destacar, ainda, que a cada um dos candidatos que são 

classificados para a etapa de Avaliação por Competências é fornecido um 
feedback acerca do seu desempenho em cada uma das competências analisadas,  
conforme demonstrado nos ANEXOS 2 e 3 deste trabalho.  

 
Avanços na Metodologia  
A partir de um curso de aperfeiçoamento em Entrevistas e Seleção por 

Competências na Integração – Escola de Negócios/SP, realizado em 2018, os 
profissionais da CRH/GEPAR apreenderam que, para aprimorar os resultados da 
avaliação de competências, seria fundamental a realização de um diagnóstico 



 8 

prévio sobre o estágio atual da gestão da Unidade da vaga, para melhor definição 
acerca do perfil e do elenco de competências necessárias ao futuro Chefe. O 
primeiro de trabalho de diagnóstico foi realizado em fevereiro de 2019, na seleção 
para Chefe da Unidade Estadual de Alagoas. 
  
Nos 3 Processos seguintes, o Gerente de Provimento da CRH/GEPAR e sua 
substituta – Bernardo Castanho e Valéria Espíndola, foram às sedes das Unidades 
Estaduais das vagas para a aplicação da Prova Situacional para os candidatos da 
respectiva UE. Ao longo do dia subsequente, foram realizadas entrevistas com 
diferentes grupos de servidores das Unidades Estaduais – área técnica, área 
administrativa e Chefe da UE - com vistas à obtenção do diagnóstico acima 
mencionado, além da aplicação de questionário com os demais servidores.  
  
Assim, o Diagnóstico das Competências Necessárias compõe-se de: 

• Entrevista com o atual Chefe da Unidade; 
• Grupos Focais com os gerentes/supervisores administrativos e da área 

técnica; e  
• Pesquisa de diagnóstico de autopreenchimento – distribuída a todos os 

servidores da Unidade, pretende investigar como são percebidos os pontos 
fortes e fraquezas das UEs pelos servidores, o clima organizacional e as 
mudanças julgadas necessárias  

A partir das entrevistas conduzidas durante o diagnóstico, as palavras-chave são 
tabuladas em uma nuvem, conforme o Anexo I. Esse mapa mental auxilia na 
determinação dos maiores desafios que serão encontrados pela nova gestão, 
quais comportamentos o novo gestor deve apresentar para trata-los e, por 
consequência, as competências que deve expressar.  
 

 
Entrevistas Técnicas  
São convocados para a realização das Entrevistas Técnicas os 

candidatos mais bem classificados, conforme a média ponderada das etapas 
anteriores, em número de no máximo 3 (três) vezes o quantitativo de vagas 
definido para o processo. 

As Entrevistas técnicas são realizadas por uma Banca Examinadora, 
composta pelos Diretores e Coordenadores-Gerais substitutos, com o suporte 
técnico do Coordenador de Recursos Humanos e da equipe da CRH/GEPAR, e 
têm como objetivo obter maiores informações sobre o candidato, avaliando o seu 
conhecimento e sua experiência técnica-profissional. Cada entrevistador recebe, 
previamente, além do currículo e de informações sobre o desempenho dos 
candidatos nas etapas anteriores do processo, algumas orientações sobre 
técnicas de entrevistas e o parecer da CRH/GEPAR acerca do desempenho de 
cada um dos classificados.  

As entrevistas técnicas são realizadas no Rio de Janeiro, têm a duração 
de 30 (trinta) minutos e cada candidato é entrevistado individualmente pelo grupo 
de entrevistadores. 
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A Banca Examinadora encaminha para o Conselho Diretor a 
recomendação dos escolhidos, acompanhada de toda a sua documentação e das 
observações feitas sobre todos os candidatos entrevistados. 

O resultado final é divulgado por meio da Intranet IBGE – Comunicados 
da Direção, com os nomes dos novos chefes das Unidades Estaduais.  

 
D) Resultados e Conclusões 
 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos com a 
implementação dos Processos Seletivos na Instituição, por meio de (1) Avaliação 
dos Participantes acerca do Processo de Seleção Interna e (2) Avaliação geral e 
conclusões 

 
1) Avaliação dos Participantes acerca do Processo d e Seleção Interna 
A equipe da CRH/GEPAR, responsável pela organização e execução dos 

certames, realizou uma pesquisa com os servidores que participaram de todas as 
etapas dos Processos de Seleção Interna realizados no período de 2008 até 2019, 
e com aqueles que foram escolhidos para os cargos nesses certames. A pesquisa 
objetivou conhecer a percepção dos participantes sobre o processo seletivo, assim 
como suas sugestões para o aprimoramento de futuras seleções, e dos principais 
desafios para aqueles que são selecionados.  

A pesquisa foi realizada por meio de um questionário, encaminhado por e-
mail para os dois grupos – participantes de todas as etapas do processo e 
servidores selecionados para os cargos. 

Apesar da pesquisa de avaliação de todo o processo seletivo ser de grande 
relevância para o aprimoramento dos futuros processos, neste trabalho 
destacaremos, apenas, a importância da realização do Processo de Seleção 
Interna e os benefícios percebidos pelos servidores ao participar de tal processo. 
 

A importância da realização de um Processo de Seleç ão Interna 
Na opinião de todos os escolhidos que responderam, o processo está bem 

definido, é eficiente e, nas palavras de um chefe selecionado por este processo 
“sempre que relato como se dá a escolha de uma chefia estadual do IBGE 
percebo que as pessoas ficam surpresas (...) e dizem que devemos servir de 
exemplo para os demais órgãos, pois além de valorizar o servidor de carreira (...) 
inibe, de certa forma, ingerências políticas e indicações indesejadas .”  

O Processo de Seleção Interna do IBGE, segundo palavras de outro 
escolhido, “dá ao novo chefe selecionado legitimidade e confiança (...) para 
substituir o antigo chefe (...). A prática da indicação sem critérios técnicos pode 
gerar (...)insatisfação na equipe, comprometendo os resultados da Unidade”. 

Outro chefe selecionado considera que o PSI “foi um avanço no IBGE(...), 
pois permite que se descubram novos valores, novos conceitos e novos 
pensamentos. (...) Também é uma forma de fazer com que os servidores 
procurem conhecer melhor a instituição (...), todos os produtos que geramos e 
como geramos, pois isto é uma condição para quem deseja ser escolhido.”  

No que se refere à etapa de grupo, um dos chefes atuais pontuou 
considerar essenciais as atividades “coletivas (trabalhos em grupo direcionados 
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para resolução de problemas, conflitos, definição de estratégias e exercício de 
liderança)”, uma vez que, ainda segundo suas palavras, tão ou mais importante 
que o conhecimento acumulado pelo candidato “é sua capacidade de trabalhar em 
grupo, de resolver problemas, de mediar conflitos, de traçar estratégias e exercer 
sua capacidade de liderança”. O mesmo selecionado declarou ser “um ferrenho 
defensor do sistema de seleção de Chefes de Unidades. Acho que ocorreu um 
avanço significativo ante a sistemática anterior.” 

Outro dos novos chefes considera, ainda, ser “um diferencial para o IBGE, 
entre outros órgãos públicos, ter um processo de seleção transparente e 
democrático como o nosso”, que proporciona ao escolhido para o cargo um 
“aprendizado em ‘progressão geométrica’: você passa a lidar com situações 
diversas que envolvem todas as áreas, permitindo obter uma visão holística da 
Unidade, o que lhe dá melhor capacidade de decisão”. 

 
Os benefícios de ter participado de um Processo de Seleção para 

Chefe de Unidade Estadual 
Como pode ser visto nos relatos abaixo, a participação dos servidores em 

um processo de seleção como este traz uma série de benefícios, a saber: 
conhecimento do funcionamento da Instituição - seus processos internos, produtos 
e serviços; a integração com servidores de outras Unidades Estaduais; a 
possibilidade de ser avaliado em competências gerenciais, receber feedbacks 
para crescer e se desenvolver na Instituição etc. 

 
Conhecimento da Instituição. 
“Através dos estudos pude conhecer melhor os processos internos do 

IBGE, suas atividades e expectativas da sociedade e do público interno.”  
“O maior benefício foi ter conhecido a estrutura central do IBGE e ter tido 

contato com colegas de outras unidades estaduais.” 
 
Oportunidade de ser avaliado, crescer e se desenvol ver na Instituição 
“(...) oferece a oportunidade de ser avaliado para uma função de 

fundamental importância da gestão ibgeana.” 
“Melhoria no autoconhecimento, e diagnóstico dos pontos positivos e a 

melhorar.” 
“Crescimento pessoal e intelectual (...) Uma excelente experiência e 

acredito que o processo seletivo mais difícil que concorri e o mais interessante 
mesmo.” 

“Para mim, foi ótimo como auto avaliação do meu trabalho, pois com menos 
de 5 anos de casa, pude participar do PSI e chegar na 4ª e última etapa, 
mostrando que estava (e acredito que ainda estou) no caminho certo dentro da 
instituição, me dando mais estímulo para continuar nessa empreitada.” 

“Como benefícios posso considerar o crescimento pessoal, profissional, 
além de conhecer as principais competências do cargo e as que tenho que 
desenvolver, bem como avaliar o próprio desempenho frente ao dos demais 
participantes”. 
 



 11 

Integração com pessoas de outras Unidades Estaduais  e 
estabelecimento de redes de contato 

“Conhecer colegas de diversas unidades de trabalho do IBGE e aprender 
com suas experiências e compartilhar as nossas. Estabelecer uma rede de 
contatos por diversos setores do IBGE”. 

Um dos participantes fez um relato bastante abrangente sobre sua 
participação no Processo de Seleção Interna para Chefe de Unidade Estadual: 
“Foram vários e diversos os benefícios de ter participado do Processo de Seleção 
Interna para Chefe de Unidade Estadual, começando pelo contato e interação com 
diversos colegas de outras UE e de um maior entendimento do modo como o 
IBGE funciona, de quais são problemas em comum entre as UE, quais são os 
maiores desafios enfrentados, o que há em comum, o que é peculiaridade da UE 
em que trabalho, etc. Além disso, o PSI apresentou-se como uma forma de 
autoconhecimento e de autoavaliação, proporcionando uma oportunidade de 
verificar  como estou com relação a outros colegas de instituição. Foi positivo 
também por permitir um maior contato e conhecimento da sede do IBGE no Rio de 
Janeiro, sobretudo com os setores administrativos e de recursos humanos, com os 
quais havia tido pouco contato até então. Além disso, foi possível obter uma maior 
compreensão do que se espera de um chefe de UE, e mais do que isso, de um 
líder de forma geral, e dos principais desafios a serem enfrentados nesse tipo de 
posição.” 

 
2) Avaliação Geral e Conclusões 
 
De 2003 a 2019, foram realizados 16 Processos de Seleção Interna, 

resultando na indicação de 31 vagas para o cargo de Chefe de Unidade Estadual 
O processo de seleção possibilitou a aproximação entre as Unidades 

Estaduais e a Administração Central do IBGE e a revelação de talentos na 
Instituição, inclusive para ocupação de diversos outros cargos gerenciais. 

A experiência adquirida com a realização desses processos, assim como os 
resultados da pesquisa de avaliação dos participantes apontavam para a 
necessidade da implementação de um conjunto de ações, complementares à 
escolha dos novos chefes. Tais ações teriam por objetivo sistematizar o processo 
de orientação e acompanhamento desses novos gestores, instrumentalizando-os 
para o exercício da função e para os novos desafios.  

Para atingir tais objetivos, foi estruturado, em 2017, o Programa de 
Acompanhamento das Unidades Estaduais do IBGE Este Programa consiste na 
realização de um conjunto de atividades estruturadas junto ao corpo funcional da 
Unidade Estadual cujo cargo de Chefe venha sendo exercido por um novo gestor, 
selecionado pelo Processo de Seleção Interna. O evento tem por objetivo realizar 
diagnóstico sobre o ambiente organizacional e sobre a gestão implementada pelo 
novo gestor da Unidade. Os objetivos gerais do Programa são: compreender as 
demandas específicas das UEs relacionadas à gestão de pessoas – clima 
organizacional, motivação dos servidores, gestão de equipes e de conflitos, etc – 
propondo ações práticas de acordo com cada realidade; acompanhar a gestão 
estabelecida pelos líderes, identificando pontos a serem aprimorados que são 
comunicados ao Chefe da UE em reunião de feedback; e aprimorar a 
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comunicação entre a Sede e as UEs. Desde 2017, o Programa já contemplou 10 
das 27 Unidades. 

Complementando, destacamos que a implementação dos Processos 
Seletivos internos para o preenchimento de cargos gerenciais no IBGE, 
proporcionou, ainda, efeitos positivos à autoestima geral do órgão: a seleção 
interna traz transparência, sentido ético, valorização do capital humano e, por 
consequência, melhora do clima institucional. 

 
 
E) Considerações Finais 
 

O processo de seleção por competências no IBGE ocorre desde 2003 
devido a uma decisão do Conselho Diretor do IBGE que estabeleceu que, em 
caso de vacância do cargo em comissão de titular de Unidade Estadual, a escolha 
de novo ocupante seria feita por meio de um processo seletivo interno. Foram, ao 
todo, 31 vagas preenchidas utilizando a seleção por competências desde então. 
Este histórico mostra-se relevante devido ao fato dos cargos poderem ser 
preenchidos por indicação e não por meio da aplicação de procedimentos 
meritocráticos, como foi o caso da seleção por competências adotado pela 
organização. 

É sabido que na esfera pública, muitos cargos são ocupados mediante 
nomeação. Utilizar um processo de recrutamento e seleção, tal qual o realizado 
pelo IBGE, com base em competências técnicas e comportamentais, traz 
inúmeras vantagens tanto para a organização como para os servidores, tais como: 
aumento da motivação do quadro de pessoal, maior confiabilidade sobre a 
atuação do escolhido, aproveitamento de conhecimento técnico anterior do 
candidato sobre a instituição e conhecimento prévio do comportamento e das 
realizações pregressas de cada candidato, assim como sua adequação à cultura 
da organização. 

Muito tem sido escrito sobre o conceito de competência e a gestão por 
competências. Trabalhos sobre a iniciativa privada são mais frequentes que 
aqueles realizados no setor público, muito devido à legislação específica que rege 
vários aspectos da gestão de pessoas no serviço público. Acredita-se que o 
processo de recrutamento e seleção que tem sido realizado desde 2003 pelo 
IBGE represente uma conquista para os profissionais que atuam com gestão de 
pessoas, em especial do serviço público, visto representar, na prática, a aplicação 
da metodologia de seleção por competências. Diante de um cenário em que nem 
sempre aspectos objetivos e meritocráticos conduzem as ações e decisões na 
esfera pública, é relevante destacar iniciativas como esta, que promovem, por 
meio de critérios transparentes e amplamente divulgados, igual oportunidade para 
todos os servidores. 

A importância da realização do Processo Seletivo Interno para a escolha do 
Chefe de Unidade Estadual é indiscutível, assim como o êxito dos seus 
resultados. Além de ser um processo democrático e transparente, que identifica e 
valoriza o potencial humano, pode ser considerado um avanço significativo na 
gestão de pessoas do IBGE, uma vez que legitima a escolha do novo chefe, 
contribuindo para o alcance dos resultados institucionais. 
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Apesar de todos esses pontos, é importante destacar que este é um 
processo seletivo longo, trabalhoso, que exige uma logística sofisticada, 
sobretudo, na etapa de aplicação e correção das provas, e altos investimentos, 
pois a etapa da avaliação por competências e da realização das entrevistas 
acontece no Rio de Janeiro - o que exige o deslocamento e outros custos para 
todos os participantes. 

As avaliações dos participantes dos PSI foram extremamente positivas, até 
mesmo entusiasmadas e, com certeza, muito gratificantes. Sem dúvida, essas 
contribuições também apontam novos caminhos e aspectos a aprimorar. E, em se 
tratando de gestão de pessoas, sempre é possível avançar. 
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ANEXO I 
 

DIAGNÓTICO PRÉVIO DAS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS 
 

SELEÇÃO INTERNA 2019 
 

• Representação gráfica dos desafios mais citados pelos servidores 
durante a aplicação das entrevistas de diagnóstico 

 
           Seleção 2019.2 Unidade Estadual do IBGE em Rondônia  

 
                             Seleção 2019.3 Unidade Estadual do IBGE no Rio de Janeiro 
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ANEXO 2 

 
AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIAS 

 
EXEMPLO DE FEEDABACK FONECIDO AOS CANDIDATOS 

Seleção Interna 2016 

 
 
 

APURAÇÃO DA AVALIAÇÃO  
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ANEXO 3 
 

AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIAS 
 

Exemplo do novo feedback fornecido aos candidatos 
 

Seleção Interna 2019 
 

 

 


