SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
NO SETOR PÚBLICO:

um instrumento para mudanças profundas
ALINNE MOTTA

Não é o mais forte ou mais inteligente
que sobrevive, mas sim o que consegue
lidar melhor com a mudan ç a.
CHARLES DARWIN

POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensionamento
Recrutamento e Seleção
Capacitação e Desenvolvimento
Avaliação de Desempenho
Política de Remuneração
Plano de Cargos e Carreiras
Previdência
Evento Funcional
Saúde do Trabalho
Clima Organizacional
Gestão do Conhecimento
Segurança no Trabalho

DIRETOR REGIONAL
CERT - COORDENADORIA DE

EMPREENDEDORISMO, RENDA E TRABALHO

• Mudanças de gestão
• Reestruturação da Secretaria
• Status de Coordenadoria
• Os PATs (234)
• O cargo técnico-político
• Uma nova política
• A demanda (16 – RAs)

1° Tentativa - PROCESSO TRADICIONAL
Realização de processo seletivo tradicional a partir do
envio de currículos por e-mail.
- 1400 currículos não padronizados
- Baixa capacidade analítica e dados insuficientes
- Forte pressão política

2° Tentativa - CONSULTORIA
Solicitação de consultoria para o recrutamento com a
Vetor Brasil.
- Tercerização completa do processo
- Dados sistematizados
- Valor do investimento alto

3° Tentativa - PARCERIA
Acordo de parceria. Aliança.
- Realizado pela equipe interna
- Sem custos
- Banco de talentos
- Acúmulo de conhecimento

PARCEIROS

EQUIPE
Servidores da Secretaria
•
•
•
•
•
•
•
•

Ademar Bueno – Coordenador
Armando Santos – Executivo público
Alice Lara - Assessora
Daniela Miki - Assessora
José Michel - Assessor
Patricia Giuriato - Assessora
Marcos Wolff – Executivo público
Tais Gomes - Comunicação

Colaboradores
•
•
•
•

César Lima - PRODESP
Daniel Laporta - Escola de Governo
Lilian Ramadan - Escola de Governo
Murilo Lemos - UNIVESP

Pesquisadora
• Alinne Motta - UFABC

ETAPAS DO PROJETO
5 meses de planejamento e execução
AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

ACORDO DE
PARCERIA

PREPARAÇÃO
DA EQUIPE

PERÍODO DE
INCRIÇÕES

ENTREVISTAS E
BANCA

EVENTO DE
BOAS VINDAS

Conciliação de
agenda para reunião
inicial e burocracia
para o acordo.

•Workshops
•Plataforma cadastro
•Site
•FAQ
•Dashboard
•Estudo de caso
•Divulgação

•Cadastro de currículo
•Teste online
•Envio de vídeo
•Correção do estudo
de caso

•Agendamento de
entrevistas
•Entrevistas online
•Agendamento de
banca
•Realização de banca

•Preparação de
documentação para
nomeação
•Curso de integração e
alinhamento de ações.

Cadastro de
Currículo

Teste
Online

Corte do sistema

Vídeo com
estudo de
caso

Entrevistas

Banca

Aprovados

240 (16*15)

80 (16*5)

48 (16*3)

16 (16*1)

TREINAMENTO e SUPORTE
Workshop 1
Suporte Técnico Diário
-

Informações do processo
Dúvidas dos candidatos – respostas oficiais
Dashboard de cada etapa – ações de mkt
Questões da equipe

Descrição do perfil e competências
desejáveis para o cargo, atribuições,
identidade visual e stakeholders,

Workshop 2
Definição das etapas do processo,
critérios de pontuação, cronograma,
tarefas da equipe.

Workshop 3
Preparação para análise de vídeos,
perguntas para entrevistas,
orientações para banca final.

PRINCIPAIS DESAFIOS
• Enfrentamento da pressão política para nomeação por
indicação;
• Dedicação exclusiva da equipe;
• Benefícios oferecidos versus atração de talentos;
• Desnível dos candidatos entre regiões.

PRINCIPAIS CONQUISTAS
• Seleção de profissionais capacitados para o cargo;
• Aprendizado da equipe para novos processos seletivos;
• Clareza das atribuições do cargo;
• Transparência no processo;
• Independência política;
• Banco de talentos.
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