
 

 

 

 

Apresentação: 

A área de Gestão de Pessoas possui a função primordial de alinhar as expectativas e o potencial de 
contribuição do capital humano com o alcance dos objetivos organizacionais. 

O Tribunal de Contas da União tem enfatizado a necessidade de melhoria da governança na 
Administração Pública Brasileira. O Acórdão nº 3023/2013 é o marco inicial de um processo 
irreversível, no qual os órgãos públicos serão orientados a melhorar a governança de sua área de 
pessoal. 

Nesse sentido, o Plano Diretor de Gestão de Pessoas (PDGP) é o instrumento essencial a uma 
atuação alinhada à estratégia organizacional, visando à obtenção de resultados por meio do 
desenvolvimento e da efetiva contribuição das pessoas à Administração. 

Esse curso tem por objetivo conscientizar gestores públicos sobre a importância da governança e 
capacitá-los a elaborarem o PDGP de seus órgãos, à luz das recomendações constantes no Acórdão 
TCU nº 3023/2013-Plenário. 

Plano Diretor de Gestão de Pessoas 

no Setor Público 

Instrutor: Weskley Rodrigues dos Santos 
Pós-graduado em Administração Pública e Graduado em Administração com foco em 
Comércio Exterior. Servidor público federal desde 2010. Possui certificação 
internacional em Gestão de Processos de Negócios CBPP® pela ABPMP® 
International. Professor e palestrante na área de Gestão Pública. Possui experiência em 
ensino presencial e a distância em Administração Geral e Pública, bem como 
experiência em Governança Pública, Gerenciamento de Projetos e em Planejamento 
Estratégico. Atuou como orientador pedagógico nos cursos de Gestão de Projetos e 
Indicadores de Desempenho da ESMPU – Escola Superior do Ministério Público da 
União. Ocupou o cargo de Secretário de Gestão Estratégica do Conselho Nacional do 
Ministério Público de 2015 a 2019. Atualmente, é assessor na Secretaria de Gestão do 
Ministério da Economia. 
 



 

 

Programa: 

 
1. Governança e planejamento no setor público brasileiro 

1.1 A obrigação legal de planejar e controlar 
1.2Planejamento estratégico no setor público brasileiro 
1.3 Técnicas de planejamento 
1.4 Desdobramento da Estratégia 

• Planos Táticos 

• Programas, Projetos e Iniciativas 
 

2. A indução da melhoria da governança no setor público brasileiro 
2.1 Metodologia aplicada à área de TI e seus resultados 
2.2 Expansão para a Gestão de Pessoas e outras áreas 
2.3 Acórdão TCU 3023/2013: processo, resultados e objetivos 

 
3. Plano Diretor de Gestão de Pessoas (PDGP) 

3.1Bases conceituais  

• Alinhamento Estratégico 

• O papel da Gestão de Pessoas nas organizações 

• Objetivos de Contribuição em Gestão de Pessoas 
3.2 Elaboração do PDGP 

• Fase de preparação 

• Fase de diagnóstico 

• Fase de planejamento 
 

4. Gestão e Governança do PDGP 
4.1 Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas 
4.2 Atores, papéis e responsabilidades 

 
5. Exercício prático de elaboração do PDGP ao longo do curso 

 
Público Alvo: servidores públicos efetivos ou ocupantes de cargos em comissão responsáveis pelo 
planejamento, gestão e governança das iniciativas de gestão de pessoas. 

 

Ao término do curso o participante receberá certificado emitido pelo Instituto Brasileiro de Governança 
Pública (IBGP). 

 
Carga Horária: 16 horas 

 

Solicite uma Proposta para Cursos In Company. 
 

Para mais informações, acesse:  
 

Curso Plano Diretor de Gestão de Pessoas no Setor Público 

 

http://www.ibgp.com/ly/gpspdgp

