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Resumo: Este trabalho teve por foco uma revisão bibliográfica que analisou quatro artigos 

que observaram a seleção por competências em instituições públicas e privadas, adquiridos 

através de periódicos. Para obter-se uma compreensão acerca da aplicabilidade no setor 

público, observou-se a possibilidade de aplicação frente aos critérios legais brasileiros. As 

análises mostraram a eficiência da aplicação e o “engessamento” em determinados critérios de 

seleção das instituições publicas frente à legislação. 
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Abstract: This work had as focus a bibliographical review that analyzed four articles that 

observed the selection by competences in public and private institutions, acquired through 

periodicals. In order to obtain an understanding of the applicability in the public sector, it was 

observed the distinction between these and Brazilian legal criteria. The analyzes showed the 

efficiency of the application and the "casting" in certain criteria of selection of the public 

institutions in front the legislation. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Gestão de Recursos Humanos tem sido amplamente inserida em um conceito mais 

estratégico, haja vista que dentro de uma instituição pública e organizações, possui um papel 

mais abrangente do que recrutamento e captação, faz também a seleção, treinamento, 

desenvolvimento e retenção.  

Por sua vez, a Gestão Por Competências está inserida na gestão de recursos humanos. 

Esta última, gerencia os profissionais que vão atuar no campo de trabalho, dando suporte em 

quesitos como orientação e criação de estimulo aos profissionais, visando assim preencher as 

possíveis lacunas.  
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No que diz respeito à execução da gestão por competências, existe a seleção por 

competências, tema central deste trabalho, que é uma etapa do modelo de gestão por 

competência. 

Neste trabalho foi abordada a aplicabilidade da seleção por competências como 

método para preenchimento de funções em instituições públicas. Tratando-se de um estudo de 

cunho bibliográfico, em que foi realizado um estudo de artigos e periódicos, observando-se 

como é planejada e executada a seleção por competências em instituições públicas e privadas. 

Este trabalho justifica-se por expor a importância da aplicabilidade da Seleção por 

Competências dentro das instituições públicas, a qual busca maior eficácia quanto à execução 

por parte dos servidores, bem como maior eficiência, critérios de suma importância dentro do 

funcionalismo público, havendo para tal exposição dentro da carta magna brasileira, a 

Constituição Federal de 1988, a qual em seu Art. 37, caput, diz que “A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência [...]”. Perceba-se que o item eficiência foi inserido no Art. 37 da Constituição 

Federal de 1988 no ano de 1998, através da Emenda Constitucional nº 019, a qual, segundo 

Mazza (2014), teve por finalidade um controle de resultados, o que se constituiu em um dos 

pilares da Reforma Administrativa, que buscou implementar um modelo de Administração 

Pública gerencial. 

O objetivo do presente artigo é revisar a literatura sobre a Seleção por Competências, 

seus conceitos, sua aplicabilidade, dificuldades na implementação do modelo no contexto das 

instituições de Gestão Pública, bem como observar a dicotomia entre a aplicabilidade nos 

setores público e privado. Para coleta de dados foi adotado a Pesquisa Bibliográfica a partir 

dos autores João Eduardo Siqueira Lopes, Fernanda Nascimento Gonçalves, Ana Paula 

Silveira Almeida et. A e, Keyla Cristina Pereira Prado e Sérgio Bulgacov. 

2. GESTÃO POR COMPETÊNCIAS  

A Gestão por Competências para Souza, Paixão e Souza (2011) é definida como o 

conjunto de procedimentos que o gestor utiliza para identificar, em um candidato, um 

agrupamento de atitudes, conhecimentos e habilidades que podem ser convertidas em 

resultados.  
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Portanto, visa preencher o vazio existente nas competências individuais, estimulando o 

desenvolvimento destas para que haja um desempenho mais satisfatório por meio dos 

profissionais, alcançando assim os objetivos da instituição.   

Além disto, no §2º, do Art.2º, do Decreto Federal n°5.707a gestão por competência é 

definida como: 

“II - gestão por competência: gestão da capacitação orientada para o 

desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias 

ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da 

instituição.” 

Reforçando assim o compromisso de que devem ser analisadas as características de 

cada funcionário, na busca de, observando-se as necessidades, desenvolver determinadas 

habilidades, fornecendo como possibilidade, um bem comum que é o sucesso da instituição 

pública. 

Conforme Fischer (2002) apud Almeida (2015, p. 39): 

“[...] os componentes formais de um modelo de gestão de pessoas se definem por 

princípios, políticas e processos que interferem nas relações humanas no interior das 

organizações. Por princípios entendem-se as orientações de valor e as crenças 

básicas adotadas pela empresa, e que determinam o modelo de gestão de pessoas; as 

políticas, por sua vez, estabelecem diretrizes de atuação que buscam objetivos de 

médio e de longo prazo para as relações organizacionais; já os processos são os 

elementos mais visíveis do modelo, pois são cursos de ação previamente 

determinados, orientados por políticas específicas, instrumentalizados mediante 

ferramentas de gestão, que são: Seleção e Recrutamento Treinamento e 

Desenvolvimento, Avaliação de Desempenho, Remuneração e Relação com o 

Sindicato.” 

Existe a necessidade ainda de ampliação do processo de Gestão Por Competência, 

visto as vantagens que traz às empresas e instituições, neste seguimento, para Amorim e Silva 

(2011, p. 107): 

“[...] há uma necessidade da organização em disseminar entre gestores e 

colaboradores os benefícios da incorporação de uma gestão voltada para o 

desenvolvimento da competência de todos os envolvidos. Com isso, a implantação 

da Gestão de Pessoas com base em competências significa uma série de vantagens, 

tanto para a empresa como para os funcionários. [...] a Gestão por Competência foi 

se desenvolvendo aos poucos e ganhando força, ao longo dos anos, principalmente, 

com a necessidade do diferencial competitivo, devido às mudanças econômicas e ao 

fenômeno da globalização. Nesse modelo de gestão, acredita-se que as pessoas 

deixam de ser tratadas como recursos para serem mais valorizadas como pessoas, em 

que suas atitudes e comportamentos são levados em consideração e a organização 

busca atender não só a seus objetivos e estratégia competitiva, mas também aos 

objetivos de realização e desenvolvimento dos seus colaboradores.” 
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Ao observar-se a gestão por competências, não se pode olvidar a sigla “CHA”, que 

representa a tríade Conhecimento, Habilidade e Atitude, responsáveis por ampliar o sentido 

de competência.  

Carvalho (2015, p. 37) nos infere que:  

“[...] abordagem da competência, bastante difundida atualmente e que ficou 

popularmente conhecida como CHA, a define como um conjunto de conhecimentos 

(C), habilidades (H) e atitudes (A) necessárias para que a pessoa desenvolva suas 

atribuições e responsabilidades. [...] O conhecimento é um conjunto de informações 

articuladas e que podem ser utilizadas quando necessário. A habilidade é entendida 

como a capacidade de transformar o conhecimento em ação, produzindo resultados 

que atendam ou superem uma expectativa. As atitudes são determinadas por crenças, 

valores e princípios e estão relacionadas com o “querer ser” e o “querer agir”.”. 

Perceba-se a importância dos três elementos (Conhecimento, Habilidades e Atitudes), 

que, apesar de não ser um conceito tão recente, permite que empresa e funcionários estejam 

engajados e alinhados na obtenção de resultados efetivos. 

2.1 Seleção Por Competências 

Entre as etapas de execução da gestão por competências, existe a seleção por 

competências. Essa encontra-se como sendo uma das mais usadas. Compreende estabelecer 

previamente um perfil de competências para uma determinada vaga. “O grande objetivo da 

seleção por competências é criar um perfil de competências para cada cargo dentro da 

empresa, isto é, elaborar um mapeamento de competências que façam parte das estratégias de 

competitividade e diferenciação no mercado de trabalho.” (RABAGLIO, 2004, Apud Almeida 

et al, 2015, p. 39) 

Consoante a isto, Alles (2005, p. 39) declara: 

“Para selecionar por competências, primeiro devem ser elaborados os perfis e as 

descrições de posições de trabalho por competências. A partir do perfil, a posição a 

ser preenchida terá competências derivadas do conhecimento e as aqui descritas, que 

podemos chamar de competências de gestão ou derivadas de comportamentos.” 

Fazendo,portanto, todo este processo de seleção e levando em considerações as 

características comportamentais, é possível inferir: 

“[...] quanto mais próximo o profissional for do perfil mapeado com base nas 

competências (técnicas e comportamentais), menor será a rotatividade (desistências, 

demissões, etc.) e menores serão os investimentos em treinamentos (ou estes serão 

mais bem direcionados).”(LOPES, 2010, p. 11). 

Sobre o perfil das vagas a serem preenchidas, Almeida (2015, p. 40) afirma que: 
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“Dessa forma, o recrutamento e a seleção correspondem ao procedimento adequado 

dos cargos na organização. Quando se tem funcionários sem o perfil profissional 

necessário ao bom desempenho do cargo, tem-se maior probabilidade de não 

adaptação deste à empresa, podendo este fator ter influências na rotatividade, 

originando maiores despesas financeiras.” 

O que demonstra a admirável decisão ao se adotar a seleção por competência, visando 

a excelência no preenchimento da vaga, na qual sejam compatíveis o conjunto de habilidades 

e atitudes do indivíduo que se identificam com missões e diretrizes da instituição pública.  

Já para Pires et al (2005), devem ser levantadas as lacunas de competências existentes, 

deve haver um processo de recrutamento e fazer concursos que tenham por objetivo a seleção 

de indivíduos que apresentem as competências requeridas pelas equipes e/ou áreas a serem 

supridas e estejam alinhados com as competências estratégicas definidas pela organização. 

Seleções estas que necessitam de uma atenção redobrada do selecionador, pois deve 

saber exatamente quais os critérios e o perfil ideal para a vaga, levando em consideração os 

comportamentos e habilidades para a melhor execução da função, alcançando assim os 

objetivos almejados pela instituição pública. 

Com estas características observadas, para Carvalho et al. (2009) é possível que a 

aplicação por seleção seja feita com as técnicas de dinâmica de grupo e entrevistas, as quais se 

constituem em instrumentos básicos no processo de seleção e acabam por se originar em 

distribuições da Psicologia Organizacional. 

Afonso (2006, p. 28) define dinâmicas de grupo como: 

“A dinâmica de grupo é a disciplina que estuda os processos grupais. Falamos de 

uma dinâmica interna e de uma dinâmica interna do grupo. Na dinâmica interna, 

estudamos características, fases e elementos do processo grupal, ressaltando os 

fatores que aí interferem - dificultando ou facilitando - esse processo. Na dinâmica 

externa, estudamos as forças sociais e institucionais que influenciam o processo 

grupal. Nenhum grupo é resultado apenas de sua dinâmica interna ou de sua 

dinâmica externa. Existe uma relação entre as dinâmicas interna e externa que pode 

ter caráter diversificado: atração, refeição, conflito, espelhamento, 

complementaridade, entre outros. 

Os métodos de trabalho com grupos variam de acordo com as características e os 

objetivos do grupo. Alguns são bem conhecidos, como: debate, painel, 

dramatização, reunião, assembléia. Mas novas metodologias podem surgir para 

adaptar necessidades atuais em áreas diversas.” 

É importante ressaltar que no funcionalismo público, devido dispositivos 

constitucionais e infraconstitucionais, o preenchimento de vagas obtém-se através de concurso 

público, conforme inc. II, do Art. 37 da CF/88: 

”a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
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complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração;” 

Outrossim, a Lei 8112 de 1990, define o regime jurídico dos servidos públicos da 

União, define-se ainda requisitos básicos para investidura em cargo público, dentre outras. 

3. A IMPORTÂNCIA DA SELECÃO POR COMPETÊNCIAS 

É importante ressaltar-se a imparcialidade e impessoalidade geradas a partir do 

processo de seleção por competências, critérios importantes no processo de aperfeiçoamento 

dentro de uma empresa ou instituição, ampliando-se a eficiência. Neste prisma Oliveira(2009, 

p. 04) expõe: 

“A Seleção por Competências, além de especificar de forma clara os indicadores 

comportamentais do perfil, permite ao profissional planejar as etapas do processo 

com base em informações objetivas, facilitando a avaliação dos pontos de excelência 

e insuficiência de cada candidato. Essa metodologia traz como ponto forte a clareza 

do perfil e maior facilidade para avaliar os candidatos com imparcialidade, justiça e 

ética. O grande diferencial da Seleção por Competências em relação aos demais 

métodos de seleção é uma maior objetividade e foco. Ela faz uso de fatos e 

evidências e não trabalha com suposições nem interpretações, os famosos 

“achômetros”. Atualmente, grande parte das organizações ao contratar novos 

funcionários não tem conhecimento do perfil de competências necessárias para o 

cargo em aberto, o que acaba muitas vezes acarretando em uma má contratação. No 

processo de seleção por competências tem como norte para iniciar uma iniciativa de 

escolha o “Mapeamento de Competências”, ou em outras palavras, “Perfil de 

Competências” do cargo. [...]. Seus defensores garantem que possui maior 

consistência para identificar a compatibilidade entre os perfis do candidato e da 

vaga. Além disso, consegue-se maior clareza na identificação do perfil do candidato, 

por serem ferramentas personalizadas para cada cargo, agiliza o processo seletivo e 

fortalece a parceria entre selecionador e gestor, quando a seleção é realizada pelo 

RH em parceria com o requisitante.”. 

O reconhecimento da necessidade de se selecionar os funcionários a partir de critérios 

bem definidos já era descrito, tanto por Taylor quanto Fayol, os quais enfatizavam, conforme 

Carvalho (2015, p. 25), a importância e necessidade das organizações escolherem os 

candidatos, quando do recrutamento e seleção, a partir de uma característica mais ampla de 

suas principais características. Expuseram ainda que deveria valorizar-se além das condições 

físicas, mas também o quanto eram capazes de se submeter às regras da empresa, dominar os 

aspectos importantes para execução do serviço, bem como não oferecer resistência à execução 

das regras. Definiam ainda que os indivíduos deveriam ser como “engrenagens” das 

indústrias.  
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4. SELECÃO POR COMPETÊNCIAS EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E AS 

DIFICULDADES DE SUA APLICABILIDADE. 

A Constituição Federal de 1988, visando os princípios de Impessoalidade e 

Imparcialidade, e tornando acessível a todos os brasileiros os cargos públicos, positivou a 

necessidade de aprovação em concurso público para a admissão ao serviço público, tal qual 

previsto no inciso II, do art. 37 da Constituição Federal de 1988, que diz: “a investidura em 

cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 

prevista em lei [...]”. 

Contudo, cabe apreciar que, apesar de haver um regramento específico (Concurso 

Público), normas infraconstitucionais definem os parâmetros de aplicabilidade, e, devido o 

processo legislativo ser moroso, há, para com os parâmetros utilizados como critérios de 

seleção, uma “Dificuldade imposta pela Legislação às organizações públicas. Com isso o 

resultado tem que ser muito precisa[sic] à missão da instituição, as condições de ajustes são 

difíceis, tem que se respeitar as suas particularidades” (AMARAL, 2008). 

É importante ressaltar que, para cargos específicos, conforme previsão legal, há a 

necessidade de provas não somente escritas, mas diversas aptidões, como podemos perceber, 

como exemplo, na lei 8112, de 11 de dezembro de 1990, em seu art. 5º,  § 1º, que expõe que 

“As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em 

lei.”, permitindo ao poder legislativo decidir sobre os critérios mínimos exigidos para a 

efetivação de servidor em determinado cargo, contudo, em muitos (talvez a maioria) dos 

casos, há omissão legislativa, e para tal, Amaral (2008, p. 15), nos define que: 

“As ações do RH devem ser alicerçadas nas “brechas” do sistema público. A 

Legislação pública possui mecanismos que permitem a implantação de alguns 

processos da GPPC, deve-se procurar potencializa-los da forma correta. [...]. Caso 

sejam bem conduzidas as organizações terão maior probabilidade de recrutar 

profissionais alinhados com as estratégias e a missão da organização, que poderão 

durar por 40 anos, sendo sanados em última instância, com a aposentadoria do 

servidor. O enfoque das competências também tem sido apresentado como 

instrumento auxiliar para os atos de nomeação de servidores. O objetivo é oferecer 

uma alternativa eficaz para o preenchimento de cargos e funções. A estruturação de 

carreiras tem que contemplar os conceitos da GPPC, visando o desenvolvimento de 

competências individuais, sem ferir a Constituição de 1988[sic], que veta a 

possibilidade de um servidor público federal trocar de carreira[...]”. 

Em determinados casos há a possibilidade de utilizar mecanismos de Seleção por 

Competências sem ferir as normas constitucionais e infraconstitucionais, conforme nos expõe 

Amaral (2008). 
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5. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste estudo, optou-se pelo método de pesquisa denominado 

“Revisão Bibliográfica”, o qual consiste em revisão integrativa na análise ampla da literatura 

tendo em vista discussões sobre métodos, resultados e conclusões gerais de uma área 

particular de estudo, bem como refletir sobre realização de pesquisas futuras. 

A Revisão Bibliográfica é a uma espécie de instrumento para se realizar o 

mapeamento de trabalhos publicados sobre determinado tema, de forma a permitir ao 

elaborador uma síntese do conhecimento existente sobre o assunto, de forma a permitir uma 

compreensão do assunto pesquisado (VALADARES et. Al, 2017).  

Os propósitos gerais de uma Revisão Bibliográfica é a síntese de múltiplos estudos 

publicados e possibilita conclusões gerais a respeito de uma particular área de estudo, 

possibilitando determinar o que é e o que não é conhecido sobre o assunto, promover criações 

de protocolos, políticas, projetos e atividades de práticas novas ou revisadas, determinar 

lacunas, consistências e inconsistências na literatura sobre o assunto, conceito ou problema e 

criar a base sólida de um estudo (LOBIONDO & HARBER, 2006 apud MENDES et al, 

2008). 

A presente Revisão Bibliográfica baseou-se em quatro artigos “Seleção Por 

Competências: Uma Análise Dos Métodos De Seleção De Gestores De TI Em Órgão Do 

Poder Legislativo Federal”, de João Eduardo Siqueira Lopes, “Recrutamento e Seleção: 

Estudo de caso em uma Autarquia Federal no Distrito Federal”, de Fernanda Nascimento 

Gonçalves, “A Seleção Por Competências De Um Gerente No Setor Bancário”, de Ana Paula 

Silveira Almeida et. Al e, “Mudando para Seleção por Competência: um Caso Paranaense”, 

de Keyla Cristina Pereira Prado e Sérgio Bulgacov. 

6. PRINCIPAIS RESULTADOS 

Este levantamento apresentou os seguintes resultados: 

Reforçando a forma de seleção, feita com as técnicas de dinâmica de grupo e 

entrevistas, segundo o levantamento de dados para este estudo, o artigo intitulado “Seleção 

Por Competências: Uma Análise Dos Métodos De Seleção De Gestores De TI Em Órgão Do 

Poder Legislativo Federal” do autor João Eduardo Siqueira Lopes, publicado no ano de 2010, 

comenta sobre a aplicabilidade deste tipo de método. 
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Não somente neste prisma, o autor definiu a aplicabilidade dos critérios de seleção por 

competência, expondo a larga utilização pelo setor privado, o qual proporciona assim maior 

eficácia e eficiência no sentido de se obter profissionais mais apropriados para determinados 

cargos/funções, bem como o “engessamento” da administração pública frente aos dispositivos 

legais: 

“Nas empresas privadas, que, historicamente, tem buscado selecionar pessoas 

adequadas à atividade a ser desempenhada, e com chances de ter uma relação 

duradoura e profícua com a organização a seleção por competências tem 

representado uma alternativa aos processos seletivos tradicionais, que muitas vezes 

se baseiam em ações divorciadas das competências desejadas para a função, como 

por exemplo, testes de conhecimentos, indicações pessoais ou entrevistas.  

Por outro lado, nos órgãos públicos federais o processo de seleção de pessoas 

encontra-se bastante regulamentado (e, portanto, limitado) pela Constituição e pela 

Lei 8112 de 1990 (conhecida como Lei dos Concursos).  

Ao se confrontar a existência de uma legislação regulamentando a seleção de 

recursos humanos nos órgãos públicos com as competências específicas requeridas 

para os diversos cargos e funções do serviço público, cabe questionar se os métodos 

de seleção utilizados pelos órgãos públicos têm conseguido abordar as competências 

desejadas para as diferentes carreiras do serviço público.” (LOPES, 2010). 

 

O artigo lançou mão de uma pesquisa qualitativa com entrevistas e análise 

documental. Na pesquisa qualitativa foi identificado que os gestores de TI ficaram satisfeitos 

com o resultado do processo seletivo e reconheceram problemas como a falta de uma 

descrição completa de cargos e funções. E que na obtenção de resultados da análise, descobriu 

que a seleção teve foco na avaliação de conhecimentos específicos da área de TI e que não foi 

considerada a divisão das vagas em termos das diferentes áreas de especialidade dentro de TI.  

Já no artigo “Recrutamento e Seleção: Estudo de caso em uma Autarquia Federal no 

Distrito Federal” da autora Fernanda Nascimento Gonçalves, publicado no ano de 2015, que 

foi um estudo recente que abordou a temática de recrutamento e seleção de talentos como 

estratégia das empresas, enfatizando que o departamento de Recursos Humanos, auxiliou no 

levantamento das competências necessárias para os cargos e funções disponíveis e observou o 

processo de recrutamento e seleção de uma autarquia federal localizada no DF. 

O artigo em evidência teve por objetivo definir ferramentas que pudessem auxiliar no 

aperfeiçoamento do processo de recrutamento e seleção da autarquia, conforme nos expõe 

Gonçalves (2015, p. 25): 

“O problema de pesquisa foi respondido de maneira conclusiva à medida que foram 

alcançados os objetivos específicos na análise e discussão dos dados coletados nas 

entrevistas. O problema se abordava em: Quais ferramentas podem aperfeiçoar o 

processo de recrutamento e seleção de uma autarquia federal? Como resposta se 

obteve diversas novas práticas para se implementar  dentro da organização, dando 

ênfase no processo de recrutamento online, por ser um custo baixo e a seleção de 
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indicados, por ser menos tempo de elaboração. Ao processo seletivo como um todo, 

sugere-se a implementação de dinâmicas de grupo”[...]. 

No artigo “A Seleção Por Competências De Um Gerente No Setor Bancário”, de 

Almeida et. al, publicado no ano de 2015, os autores realizaram uma análise quanto à 

importância da seleção por competência no processo seletivo para a contratação de um 

gerente no setor bancário. Os quais definiram para a contratação a importância nas 

competências de comunicação, criatividade, empreendedorismo, equilíbrio emocional, 

flexibilidade, percepção/julgamento, liderança, visão globalizada, negociação, relacionamento 

interpessoal, trabalho em equipe e planejamento estratégico. Definiu-se neste sentido que “a 

seleção têm como objetivo minimizar os riscos do mau posicionamento de um funcionário 

dentro da organização. Um funcionário bem posicionado, ou em função certa, aumenta as 

chances de realizar um trabalho satisfatório e se motivar mais” (ALMEIDA et al, 2015). 

Conforme os seus estudos, perceberam que a realização dos métodos de seleção por 

competência estão cada dia mais difundidos, visto que, a escolha de um candidato com as 

competências mais apropriadas para o cargo facilita o êxito de programas que tem por 

objetivo elevar a produtividade de funcionários, aumentando a receita e diminuindo as 

despesas.  

A ausência de perfil para determinado cargo ou função reduz a eficiência dentro do 

setor alocado, bem como influencia na rotatividade nos cargos, gerando maiores despesas. É 

importante ressaltar que dentro da administração pública o prejuízo para com esta rotatividade 

se faz de forma muito mais onerosa, pois, salvo exceções, as contratações são mediante 

concurso público. 

Neste prisma, Almeida et al, (2015, p. 49) concluíram que: 

“A seleção por competências é fundamentada em fatos autênticos e dimensíveis 

como as capacidades, os atributos e as qualidades comportamentais. Tudo isso 

fortemente baseado em um perfil profissiográfico previamente desenhado com 

gerentes de linha e pessoal de Gestão de Pessoas. 

[...]. 

Portanto, pode-se inferir após a conclusão da pesquisa que a finalidade da seleção 

por competências é fazer com que o processo seja mais fidedigno e evitar as falhas 

verificadas com maior frequência em outros métodos seletivos e nessa modalidade 

de processo seletivo, a entrevista por competências contribui avaliando atributos 

técnicos e comportamentais relevantes à seleção do candidato ideal a um 

determinado cargo.”. 

No artigo publicado por Prado; Bulgacov (2011), nomeado “Mudando para Seleção 

por Competência: um Caso Paranaense”, o qual teve como objeto de estudo uma empresa de 

embalagens para cereais, que produz cerca de quinze toneladas de embalagens por mês. Esta 
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empresa realizou migração em seus critérios de admissão, adotando a gestão por 

competências, implantando o processo de seleção por competências, nesta, utilizando 

entrevista comportamental e dinâmicas de grupo.  

Inicialmente, para a realização desta seleção, foram definidas e mapeadas as 

competências essenciais e básicas necessárias a cada setor, organizando-se o processo de 

desdobramento de competências. A partir deste mapeamento foram também estabelecidas as 

competências técnicas, permitindo a designação da performance de cada setor.  

Desta feita, e a partir dos dados obtidos, Prado; Bulgacov (2011, p. 185) tiveram por 

resultado: 

“Os resultados obtidos na primeira fase de implantação da Gestão por Competências 

na empresa estudada, mostraram que as necessidades emergentes de seleção de 

pessoas em um mundo competitivo vêm sendo mais bem supridas do que com o 

método tradicional. As práticas de seleção de pessoas articuladas à gestão do 

conhecimento e das competências tendem a facilitar a mediação das relações sociais 

na organização. Porém, é necessário atentar para a obtenção da legitimação e 

comprometimento necessários.” 

Prado; Bulgacov (2011) perceberam ainda que os resultados positivos dentro das 

organizações são dependentes do balanceamento entre competências técnicas e 

comportamentais, no qual o perfil de comportamento demonstra o diferencial individual 

competitivo que está a serviço dos objetivos da organização. Constatou-se neste sentido que o 

sucesso das instituições, sejam elas públicas ou privadas, são dependentes do nível de 

engajamento e conhecimento do indivíduo, que, deve ser selecionado através destes 

requisitos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em todos os artigos que serviram como base para esta Revisão Bibliográfica, a 

Seleção por Competência foi utilizada com método para o preenchimento de cargos ou 

funções, dentro a Administração Pública ou instituições que possam exemplificar a distinção 

entre a aplicabilidade nos setores público e privados. Verificou-se que foram obtidos aspectos 

positivos sobre esta seleção. O que se observou é que no artigo “Seleção Por Competências: 

Uma Análise Dos Métodos De Seleção De Gestores De Ti Em Órgão Do Poder Legislativo 

Federal”, existiram empecilhos no quesito descrição de cargos e funções e divisão de vagas, 

mas concluiu-se que apesar disto, podem haver possibilidades de melhoria com vistas a 

ampliar os resultados operacionais envolvidos. 
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No artigo “Recrutamento e Seleção: Estudo de caso em uma Autarquia Federal no 

Distrito Federal”, concluiu-se que a seleção é um processo longo e demorado, contudo, a 

partir dos critérios de seleção por competência é possível aperfeiçoar os métodos aplicados. 

No artigo “A Seleção Por Competências De Um Gerente No Setor Bancário” foi 

observado a necessidade de se determinar critérios bem definidos quanto às competências 

buscadas, a montagem de um escopo de qualidades necessárias e profissionais comprometidos 

com a aplicação dos processos. A correta aplicação dos critérios definidos evita alocações 

inexatas, gerando baixa produtividade e alta rotatividade nos setores, gerando prejuízos, 

administrativos e financeiros. 

No artigo “Mudando para Seleção por Competência: um Caso Paranaense” verificou-

se novamente a necessidade de se definir e mapear os critérios mínimos necessários de 

competências a serem utilizados para a seleção de pessoas, visando a amplificação da 

performance de determinados setores dentro de uma empresa ou instituição. 

É importante ressaltar que existem também outras formas de se realizar seleções por 

competência além de dinâmicas, jogos e entrevistas em grupo. Podem ser realizadas pelos 

centros de avaliações, simulações de situações reais e observação da forma como o candidato 

se comporta perante cada uma. O que faz com que os centros de avaliações contribuam de 

forma positiva para a seleção por competências, pois analisam por completo os mínimos 

detalhes e comportamentos de candidatos, o que evita que a vaga seja preenchida por quem 

não tem o perfil, por sua vez, a aperfeiçoar o uso do tempo e reduzindo custos.  

Por fim, nas instituições públicas o critério aplicado para a seleção e provimento de 

vagas é legalmente o concurso público, que por mais que possua critérios bem definidos, não 

são realizadas maiores especializações ou atualizações destes critérios, sendo que alguns nem 

ao menos são admitidos. É complexo comparar o público com o privado, ao passo que à 

Administração Pública só é permitido executar o que está plenamente previsto em lei, e a 

evolução dos processos dentro de instituições privadas dá-se de modo acelerado, 

diferentemente da Administração Pública que depende de positivação através do poder 

legislativo. 

Contudo, não se pode descartar as medidas elencadas no corpo deste trabalho às 

instituições públicas, visto que deve-se aproveitar os critérios definidos em lei, aprofundando-

os ao máximo, aproveitando-se das lacunas preexistentes de formas a deixar margens ao 

aplicador, bom como que os atos editalícios, ou instrumentos convocatórios, possuem caráter 
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vinculativo, de forma a obter-se sempre os profissionais mais qualificados e com perfil para o 

cargo. 
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