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Resumo:
O serviço público no Brasil, enfrenta diversos desafios em relação a Gestão de Recursos Humanos,
que inclui o desafio da crescente necessidade de investimento de pessoal para melhorar os níveis de
desempenho efetivo no atendimento das demandas dos cidadãos e da sociedade. Assim, este artigo tem
como objetivo analisar as principais características das práticas de Recursos Humanos desenvolvidas
por uma Universidade Pública no Estado do Ceará, junto aos servidores técnico-administrativos,
verificando se estão coerentes com os atuais paradigmas da área. Para tanto, realizou-se uma pesquisa
qualitativa, do tipo exploratória, por meio do estudo de caso. Os dados e informações foram coletados
por meio de uma pesquisa documental e de campo. Os resultados evidenciam uma gestão de recursos
humanos pautada no cumprimento de atividades funcionais, voltadas a atender as questões pontuais e
emergenciais, demonstrando distanciamento da abordagem estratégica, em favor de uma abordagem
mais tradicional. O artigo registra a influência que a política de recursos humanos exerce sobre o
desempenho da organização, sugerindo-se novos estudos sobre as formas adequadas para o
desenvolvimento de competências, agregando as mudanças no significado e práticas do trabalho no
setor público.
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Human Resources Management: Analysis of Practices in A Public University of Ceara
Abstract
Brazil’s public service faces many challenges related to Human Resources Management, which
includes the growing need of investment on personnel to improve the levels of effective per-formance
on the service of citizens and society demands. This way, this article has the objective of analyzing th
main characteristics of Human resource practices developed by Public university in the State of Ceara,
together with the technical-administrative staff, verifying if they are coher-ent with the current field
paradigms. Therefore, we made an exploratory qualitative research, through a case study. The data and
information were collected by a documental and field re-search. The results show a Human Resources
Management based on the fulfillment of function-al activities, turned to serve punctual and emergent
questions, showing a distance from the stra-tegic approach, in the benefit of a more traditional
approach. The article records the influence that the Human Resources Management politic exerts on
the organization performance, suggest-ing new studies about the adequate molds to the development
of competences, adding changes on the meaning and on the practices of the public section work.
Key-words: Human Resources Management, Public section, Strategic Approach.

1 Introdução
A gestão estratégica de recursos humanos no âmbito do serviço público é um tema pouco explorado, mas representa um desafio contemporâneo para a sustentabilidade dos programas de
governo. Estratégias relacionadas à reforma da Gestão de Recursos Humanos (GRH) no setor
público são recomendadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o propósito de
que os governos as adotem para melhor gerir seus servidores no sentido de garantir resultados
positivos (ONU, 2006).
Nesse contexto, as recomendações da ONU propõem abordagens estratégicas na GRH fundamentadas a partir de três modelos de administração pública. Entre eles, destacam-se: Administração Pública Tradicional, Nova Gestão Pública (NGP) e Governança Responsiva. Podese dizer que os três modelos de administração pública oferecem atributos essenciais que possibilitam a modernização nas políticas de GRH e o enfrentamento dos desafios da contemporaneidade nas organizações públicas. O modelo de Administração Pública Tradicional tem
características de sistema de serviço pú-blico fechado e delimitado, de carreira com
estabilidade. Define serviço público como algo que só o Estado, poderia ou deveria fazer. O
modelo da NGP trouxe a abordagem de uma administração mais eficaz, com o uso de práticas
realizadas por empresas privadas nos órgãos governamentais. Para Erkens (2010), a NGP
representou um grande avanço com suas caracte-rísticas de sociedades democráticas e
igualitárias - por disponibilizar melhores serviços, com maior transparência, de menos
desperdício de recursos financeiros públicos, mais eficientes e com maior respeito ao cidadão.
Na Governança Responsiva, observa-se um alinhamento as demandas sociais, com o
emponderamento entre os cidadãos e o Estado, sob os princípios da responsabilização,
transparência e participação (SHAH; SHAH, 2005).
Nesse contexto, o processo de reestruturação do setor público converge para a inserção de
modelos de gestão que ampliem a capacidade competitiva do Estado na captação de recursos,
com agilidade e flexibilidade para responder às demandas e à forte capacidade de
monitoramento em seu meio - científico, econômico, tecnológico e social (AYRES; SILVA,
2013). Esses modelos pressupõem que as mudanças acentuem os desafios culturais de
transformar estruturas burocráticas, hierarquizadas em instituições flexíveis, adaptáveis e
empreendedoras, implicando na necessidade de ressignificação e uso de novas tecnologias,
modernizando a estrutura normativa, organizacional e pessoal (PANTOJA; IGLESIAS,
2013).
A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP) institucionalizada por meio do
Decreto 5.707/2006 (BRASIL, 2006) incentiva o desenvolvimento de competências nos
servidores e nas organizações, com o objetivo de contribuir para a melhoria da eficiência,
eficácia e qualidade dos serviços públicos. Ayres e Silva (2013) argumentam que a PNDP
explicita o “que” deve ser desenvolvido, mas não contempla ”como” realizar, não sugere a
forma de implantá-las, configurando-se em um desafio para a Administração Pública. Tal
desafio seria o desenvolvimento de metodologias que viabilizem práticas para alinhar as
competências dos servidores a consecução de estratégias organizacionais. Contudo, a gestão
de pessoas na maioria das organizações brasileiras está vinculada ao modelo tradicional,
atuando como departamento de pessoal no processamento de tarefas administrativas
relacionadas ao pagamento, benefícios, aposentadorias etc; e com a proposição de leis, regras
e outros regulamentos (MARCONI, 2003). Ou seja, estão centradas no controle de normas e
regulamentos.
Com base nos autores estudados, pode-se dizer que as organizações percebem a necessidade
de reconfiguração das estruturas e processos, mas são incapazes de responder efetivamente a
essas mudanças. Schikmann (2010) destaca, que as organizações adotam uma postura reativa,
priorizando o atendimento das demandas emergenciais em detrimento ao planejamento de

ações estratégicas, como por exemplo, a definição de objetivos, metas e políticas de gestão de
pessoas. Para Freitas (2010 apud TRUSS, 2008), as evidências empíricas acerca da gestão
estratégica de recursos humanos mostram-se inconclusivas, e recomenda que em virtude da
importância da área para as organizações públicas, sejam realizadas mais pesquisas com o
intuito de identificar se ocorrem mudanças efetivas nos Recursos Humanos.
Dessa forma, o objetivo geral consiste em analisar as principais características das práticas de
Recursos Humanos desenvolvidas pela Universidade Estadual Vale do Acaraú juntos aos
servidores técnicos administrativos, considerando que é uma temática pouco explorada no
Brasil. Como objetivos específicos pretendem-se: a) Identificar as práticas de recursos
humanos desenvolvidas pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA); b) Verificar se as
práticas de Recursos Humanos adotadas pela UVA estão coerentes com os atuais paradigmas
da área.
2 Gestão estratégica de recursos humanos
Na década de 1990, os debates sobre a importância do fator humano se intensificaram nos
meios acadêmicos e empresariais, visualizando a Gestão de Recursos Humanos (GRH) como
parceira estratégica nos negócios (JAMROG; OVERHOLT, 2004). Emerge uma nova
abordagem que alinha as práticas de recursos humanos as estratégias organizacionais,
orientada para integração, o comprometimento dos colaboradores, a flexibilidade, a
adaptabilidade e a qualidade, contribuindo de forma mais efetiva para os resultados.
Para Santos (2001) a integração da GRH na estratégia do negócio ocorre por meio de
políticas, práticas e programas que gerem vantagens competitivas. Ou seja, considerando que
os resultados são atrelados as habilidades e envolvimento dos funcionários, os mesmos podem
ser também entendidos como fonte de vantagem competitiva. (ROCHA, SHINYASHIKI,
PASSADOR, 2012). Samartino (2002), faz uma análise das tradicionais políticas e práticas de
gestão de pessoas e observa que em um sistema consistente, as mesmas devem ser revisadas e
integradas, sob a lógica das estratégias organizacionais traçadas para garantir a sua
sobrevivência, manutenção e expansão.
Shickmann (2010) argumenta que o modelo de Gestão Estratégica de Recursos Humanos
(GERH) abrange a definição de perfis profissionais e a quantidade de pessoas de cada perfil
necessários à organização, instituindo uma política que respalda de forma adequada a
sustentabilidade da gestão. Nesse sentido, a autora defende que tal política para causar
consistência e coerência, deve contemplar e integrar aspectos como: definir critérios para
recrutamento de pessoal, com base nas competências necessárias a organização; estabelecer
uma estratégia de desenvolvimento profissional e pessoal que possibilite o aperfeiçoamento
do quadro contínuo de pessoal; estruturar a avaliação do desempenho que possibilite, além da
vinculação à progressão do funcionário, a identificação das necessidades de capacitação;
decidir critérios para a criação de carreiras que incentivem o desenvolvimento profissional e o
desempenho e estabelecer estratégia de realocação e de redistribuição de funcionários que seja
compatível com os perfis e quantitativos necessários à organização.
Com base nos autores estudados, pode-se inferir que os níveis de integração com a estratégia
empresarial apresentam o RH como agente de transformação e mudança. No entanto, alguns
resultados de pesquisas evidenciam que a orientação estratégica não se mostrou suficiente
para alterar a abordagem tradicional assumida na gestão de pessoas, sinalizando a existência
de um gap entre o discurso da área de GRH e o conjunto de políticas, programas e práticas
efetivamente implementadas por um número significativo de organizações de trabalho.
(SANTOS, 2004; CASTRO, SILVA, 2012).

Assim, a GERH requer uma leitura crítica dos fatos, políticas e procedimentos para uma
melhor compreensão e transformação da realidade (ANTUNES, PICCINI e SILVA, 2000),
considerando que essa abordagem pode exercer influência sobre os pressupostos e padrões de
comportamento.
3 Os subsistemas (práticas) da gestão de recursos humanos
Uma das principais atribuições do setor de RH é a busca por indivíduos que tragam benefícios
à empresa (ALMEIDA, CAVALCANTE, 2014). Em decorrência de um ambiente dinâmico e
competitivo, as organizações preocupam-se em selecionar pessoas capacitadas, para assumir
responsabilidades frente a situações de trabalho complexas, garantindo um desempenho
eficiente e, consequentemente diferenciando-se dos concorrentes. Por outro lado, Branham
(2005) ressalta que a contratação e a manutenção de funcionários são um dos maiores
problemas dos gerentes, mas segundo Almeida e Cavalcante (2014) podem ser minimizados
com o auxílio das ferramentas de recrutamento e seleção. Nesse sentido, Freitas e Jabbour
(2010) argumentam que o recrutamento e a seleção são atividades imprescindíveis à
contratação de pessoas, sejam internamente nas empresas ou no mercado de trabalho. Com
efeito, acontece a inovação, inserindo profissionais com ideias e experiências diferenciadas,
atendendo as demandas do mercado com maior valor percebido em relação às alternativas
existentes.
De acordo com Almeida e Cavalcante (2014), o processo de recrutar, envolve três etapas:
Planejamento para atrair uma força de trabalho eficaz, no qual os gerentes ou os profissionais
de RH anteveem a necessidade de novos funcionários com base no tipo de vagas existentes
(DAFT, 2005); Procedimentos de recrutamento e comunicação com os indivíduos que
almejam uma vaga no quadro de funcionários da empresa; Seleção dos candidatos que
tiveram o melhor desempenho e que mais demonstraram potencial ao longo da seleção no
âmbito organizacional; e a Contratação e boas-vindas ao novo funcionário. Finalizado o
processo de recrutamento, dar-se início a seleção dos profissionais adequados para os cargos
ofertados pelas organizações.
Almeri, Martins e Paula (2013) caracterizam o processo de seleção como a etapa em que os
candidatos interessados na vaga divulgada, ou que foram recrutados pela própria organização,
são escolhidos considerando os critérios pré-estabelecidos e passam por diversos tipos de
testes, entrevistas e dinâmicas objetivando escolher aquele que melhor irá desenvolver as
tarefas demandadas da vaga em aberto e agregar valor a organização por meio de seu
trabalho. A esse respeito, Toma (2006) ressalta o fato de que o recrutamento e seleção
inserem-se no conceito de movimentação de pessoas, pois os indivíduos influenciam as
estratégias ao implementá-las na organização. Reforçando essa ideia Dutra (2002) afirma que
a gestão estratégica de pessoas cria parâmetros para definir políticas e práticas de
movimentação de pessoas, sendo indispensável à organização ter clareza sobre a real
necessidade de captação de pessoal.
Cabe traçar aqui uma analogia entre as políticas de RH adotadas pelas organizações públicas e
privadas. Marras (2005) sistematiza as principais fontes utilizadas para abastecer o processo
de recrutamento e seleção nas empresas privadas, a saber: funcionários da própria empresa,
banco de dados, indicações, cartazes (internos e externos), entidades (sindicatos, associações
etc), escolas, universidades, cursos, outras empresas (fornecedores, clientes), Headhunters,
consultorias de outplacement ou replacement, agências de emprego, mídia (anúncios
classificados, rádio) e consultorias. Assim, é possível identificar várias maneiras de buscar
novos profissionais para a empresa (MILKOVICH, BOUDREAU, 2010).
Nos órgãos públicos, por força da Constituição Federal o ingresso a esfera pública deve ser
por meio de concurso ou seleção pública. Para Marconi (2003) ainda prevalece como

principal forma de recrutamento o concurso público, utilizado para a contratação de
estatutários e para os servidores em regime de emprego público. A sistemática de
recrutamento e seleção na Administração Pública Estadual, ocorre com a realização de um
diagnóstico das necessidades da força de trabalho por parte dos órgãos, que inclui a
repercussão financeira no orçamento do ano - em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal
(Lei Complementar nº 101, de 4 maio de 2000), as últimas admissões, a estimativa de
servidores aptos a se aposentarem e as proposições legislativas. Dessa forma, inicia-se o
processo seletivo, denominado concurso público.
Após a autorização da Secretária do Planejamento e Gestão devidamente publicado no Diário
Oficial do Estado, para a garantia dos Princípios da Legalidade e Publicidade, os órgãos
públicos buscam alinhar as etapas do processo seletivos visando um processo mais ágil e um
resultado mais adequado. Para garantir a qualidade do processo seletivo, os órgãos públicos
definem a composição das comissões de concursos, considerando a qualificação dos
integrantes em termos hierárquicos e de conhecimentos, que representem um número
diversificado de interesses. Com isso, aumentam as chances de uma seleção efetiva. Portanto,
o recrutamento e seleção constituem elementos de um processo cujo resultado é a
identificação dos indivíduos mais capazes por meio de instrumentos que garantam a equidade
de condições de acesso.
No que se refere às práticas de gestão de RH, Magalhaes et al., (2010) comentam que em
muitas instituições públicas, nota-se certa dificuldade na adoção dessas práticas, ocasionando
discrepância em relação à evolução do mercado e às mudanças na gestão de RH. Essa
situação requer um cuidado especial com o desenvolvimento do servidor, criando condições
para resolver alguns problemas, como por exemplo, a desmotivação e a precariedade no
atendimento ao cidadão, por meio de investimento no capital humano, da realização de
treinamentos e desenvolvimento, visando a valorização e a capacitação de profissionais
especializados (ARAÚJO, 2006; MARCONI, 2005).
Na visão de Magalhães et al. (2010), a compreensão sobre desenvolvimento vai além do
treinamento, considerando que prepara o indivíduo para uma atuação futura, por meio de seu
desenvolvimento profissional. Por outro lado, treinamento é definido por Gil (2001, p. 121)
como “o meio para adequar cada pessoa a seu cargo, com vista no alcance dos objetivos da
organização”. Na concepção de Amorim e Silva (2012), a realização de um diagnóstico do
ambiente organizacional, analisando o comportamento dos funcionários em relação as
mudanças desejadas pelos gestores, pode gerar vantagens, que consistem no engajamento dos
indivíduos, no respeito as particularidades da organização, minimizando o desperdício de
recursos e afastando as possibilidades de insucesso.
Assim, para que as instituições públicas atendam as demandas da coletividade nos padrões de
eficiência e qualidade na prestação de serviços, torna-se essencial uma articulação planejada
do treinamento como uma atividade estratégica (AMORIM e SILVA, 2012). Para eles,
inicialmente a estratégia deve ser orientada para a sensibilização do servidor, no sentido de
despertar o interesse pelo desenvolvimento de suas capacidades. Existe uma quase
unanimidade relacionada a inexistência de políticas definidas para o desenvolvimento de
funcionários, no que se refere ao treinamento e a progressão na carreira, na maioria das
instituições públicas (GAETANI,1998; NUNBERG, 1998; PACHECO, 2002; MARCONI,
2003; AMORIM, SILVA, 2012).
No caso específico das Universidades, Magalhães et al., (2010) menciona a importância do
desenvolvimento de modelos de gestão capazes de criar e sustentar um clima organizacional,
que seja favorável e colabore para os resultados da instituição, constituindo equipes com
características voltadas para a produtividade e competitividade.

A política de remuneração é inerente as mudanças ocorridas nos processos de gestão de
pessoas, contemplando os diversos sistemas de remuneração, especificamente aqueles com
foco estratégico que se propõem recompensar de maneira justa e equitativa, a contribuição de
indivíduos e grupos pelo sucesso organizacional (SANTOS, 2010). Contudo, observa-se que
muitas organizações vinculam a criação de mecanismos de remuneração aos seus interesses
estratégicos, sem considerar as necessidades de seus colaboradores. Assim, observa-se a
existência de correlações entre o mercado de trabalho do setor público e privado, de forma a
ressaltar que a estrutura remuneratória no serviço público deve considerar o grau relativo de
responsabilidade estratégica de cada função no conjunto de suas ocupações.
Na visão de Chow (2004), o processo de avaliação de desempenho visa dar suporte as pessoas
e a organização na consecução do desempenho máximo. É uma ferramenta que busca
conhecer e medir a atuação dos indivíduos na organização, estabelecendo uma comparação
entre o resultado esperado e o apresentado (LOTTA, 2002). Para o autor, isso implica em
conhecer as deficiências e as habilidades dos funcionários, facilitando a elaboração de
programas de desenvolvimento e treinamento que contribuam para suprir tais deficiências.
Na administração pública brasileira a avaliação de desempenho ocorre como critério para o
alcance da estabilidade, aferindo a aptidão e a capacidade de atuação, após o estágio
probatório e como instrumento de perda do cargo pelo servidor estável (FREITAS, 2010).
Além disso, representa um mecanismo para justificar compensações financeiras, promoções,
regressão funcional e seleção.
Nessa lógica, o setor público requer uma estrutura de progressão apropriada às carreiras, que
se traduz em definir a forma e o apoio ao desenvolvimento profissional dos servidores,
atrelado a ascensão funcional a partir da competência, atribuições e desempenho. (FREITAS,
2010; MARCONI, 2003), ou seja, em um ambiente dinâmico e competitivo é fundamental
assumir responsabilidades, mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes. Na visão de
Brandão (2005) e Zarifian (1999), as competências agregam valor econômico e social às
pessoas e à Organização, expressam o desempenho do indivíduo em determinado contexto,
em termos de comportamentos e realizações que decorrem da mobilização e emprego de
conhecimentos, habilidades e atitudes nas tarefas (CARBONE et al., 2006).
Assim, pode-se dizer que o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos institui normas que
conduzem a carreira dos servidores técnico-administrativos, estabelecendo procedimentos que
valorizam e fortalecem a categoria.
4 Metodologia
Esta pesquisa caracteriza-se quanto a natureza como qualitativa, aprofundando a compreensão
sobre a política organizacional em relação as pessoas (SILVEIRA; GERHARDT, 2009),
identificando características das práticas de RH de uma Universidade Pública do Estado do
Ceará, enquanto disseminadora do conhecimento.
Quanto aos objetivos, a pesquisa classifica-se como exploratória, à medida que visa analisar a
gestão de pessoas na administração pública, proporcionando maior familiaridade com o
problema, tornando-o mais explícito (GIL, 2007).
Utilizou-se a estratégia de estudo de caso, onde foram avaliadas as práticas da organização
universitária, viabilizando a penetração em uma realidade social, não conseguida plenamente
por um levantamento amostral e avaliação quantitativa (MARTINS, 2008). O estudo de caso
busca investigar o como e o porquê de uma determinada situação que se supõe ser única em
muitos aspectos, procurando desvendar o que há nela de mais essencial e característico
(FONSECA, 2002).

O estudo adota como procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica, que possibilita
ao pesquisador conhecer as referências teóricas já estudadas sobre o assunto gestão estratégica
de recursos humanos no setor público (FONSECA, 2002); pesquisa documental e observação
individual para a coleta dos dados e informações sobre o Departamento de Recursos Humanos
(DRH) da IES, realizando-se entrevistas semiestruturadas, utilizando-se um roteiro
previamente elaborado junto aos sujeitos, entre servidores e gestor da área de recursos
humanos, constituindo-se um procedimento formal de se obter informações ouvindo os atores
sociais (BARROS e LEHFELD, 2000), e análise de conteúdo.
Os documentos analisados foram os Plano de Desenvolvimento Institucional que envolvem a
área de gestão de pessoas, o relatório de gestão de 2014, programas de modernização da
administração pública, leis, regulamentos e normativas relacionadas. Além disso, as fontes de
evidências utilizadas no estudo abrangem a observação participante - enquanto ouvinte da
Comissão Própria de Avaliação (CPA), e na condição de técnica administrativa da Instituição,
bem como entrevistas realizadas com 35 (trinta e cinco) servidores e o gestor do DRH, no
período de 06 de abril a 8 de maio de 2015.
4.1 Caracterização da Universidade
A Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, criada pela Lei nº 12.077-A de 1º
de março de 1993, é uma entidade da administração indireta do Estado do Ceará. Em sua
missão, a UVA declara o seu propósito, a razão de ser e as responsabilidades com a
comunidade acadêmica, orientando os objetivos e as estratégias institucionais. Assim, assume
a missão de “Ofertar ensino superior de excelência, de forma inclusiva, flexível e
contextualizada, e buscar, por meio da pesquisa e extensão, soluções que promovam a
qualidade de vida”. Segundo o Relatório de Desempenho da Gestão, do ano de 2014, o quadro
de pessoal técnico-administrativos da UVA é constituído por 101 servidores, sendo 02
mestres, 28 especialistas, 34 graduados, e 37 entre os que possuem ensino fundamental
completo e incompleto e ensino médio.
A UVA atua como veículo de desenvolvimento do Estado do Ceará, especialmente da região
noroeste, sendo como destaque na interiorização do ensino superior. De acordo com o Decreto
nº 27.828, de 04 de julho de 2005, a estrutura organizacional da UVA contempla o
Departamento Administrativo-Financeiro, integrado pela Divisão de Pessoal, com sua
Unidade de Cadastro Funcional, pela Divisão de Material e Patrimônio e de Atividades
Auxiliares e pela Prefeitura. A política de recursos humanos na UVA pode ser vista
claramente nas Ações 19 e 21 do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2013-2017, a
saber:
Ação 19 - Elaboração e Implantação do Plano de Capacitação dos Servidores e Gestores.
Objetivo: Oferecer Cursos de Aperfeiçoamento de funcionários e Gestores da UVA, visando à
melhoria da qualidade dos serviços prestados.
Ação 21: Suprimento do Quantitativo de Funcionários e Professores Efetivos.
Objetivo: Suprir em número adequado a carência de funcionários e professores efetivos em
vários setores da Universidade e colegiados de curso.
Ainda segundo o PDI, são atividades rotineiras desta Divisão a promoção de recrutamento,
seleção e treinamento dos docentes e pessoal técnico de apoio e registrar as atividades do
pessoal e controlar os pagamentos de salários e encargos.
5 Análise e discussão dos resultados
Analisar a gestão de pessoas em uma Universidade Pública no Estado do Ceará sob o enfoque
da estratégia, fez avançar a compreensão da disparidade entre o modelo vigente e o proposto
pela IES, bem como do recomendado pela ONU, fornecendo diferentes percepções sobre as

circunstâncias sob as quais as organizações universitárias exercem a sua missão e função
social, enquanto instituições democráticas que se mostram como centro de criação, difusão da
cultura, da ciência e da tecnologia por meio da articulação entre a pesquisa, ensino e extensão.
A Universidade Estadual Vale do Acaraú apresenta divergência nas práticas de recursos
humanos em relação ao modelo de gestão estratégica.
Por se tratar de um órgão da administração pública indireta, o processo de recrutamento e
seleção na UVA acontece por meio de Concurso Público, publicado no Diário Oficial do
Estado, e amplamente divulgado no site da Instituição e imprensa regional. Embora o
processo de recrutamento e seleção contemple prova objetiva e entrevista em alguns casos,
observa-se a limitação em relação às competências desejadas dos servidores no processo de
seleção. Isso implica, em ter servidores selecionados pouco identificados com a carreira ou
cargo, evidenciando a falta de efetividade em relação aos objetivos estratégicos da Instituição.
Diante das afirmações de Almeida e Cavalcante (2014), de que as organizações precisam de
pessoas capacitadas para atuar em ambientes complexos e dinâmicos, a UVA carece alinhar
as etapas de seus processos seletivos a identificação de perfis e ao planejamento da força de
trabalho. O único concurso para a carreira de servidor técnico-administrativo ocorreu em
1994, com a oferta de 107 vagas, sendo 31 para nível básico, 49 para nível médio e 27 para
nível superior, evidenciando o pouco investimento do Governo Estadual na Universidade.
A referência de gestão estratégica de RH que a IES adota, encontra-se no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) 2013-2017, explicitada na ação 19, quando propõe a
Elaboração e Implantação do Plano de Capacitação dos Servidores e Gestores, com o objetivo
de ofertar cursos de aperfeiçoamento a funcionários e Gestores, visando a melhoria dos
serviços prestados. Apesar disso, não foi concretizada pelo governo devido a difícil
conjuntura política, econômica e social pela qual passa o Estado e o Brasil. Embora, o PDI
reconheça por meio de suas metas que é fundamental a realização dos estudos e
levantamentos para elaboração do Plano de Capacitação dos Servidores e Gestores, até o
momento nenhuma ação foi concretizada, fruto de uma cultura organizacional caracterizada
pela falta de motivação institucional e do próprio servidor público que acredita não ter o
reconhecimento do trabalho desempenhado.
Ao longo dos últimos dez anos, observou-se que na organização pesquisada não existe
previsão orçamentária destinada as práticas de treinamento e desenvolvimento. Assim,
contrariando as argumentações de Araújo (2006) e Marconi (2005), o DRH da UVA não
dispõe de um programa anual de treinamento, com políticas definidas para o desenvolvimento
dos funcionários, mas algumas iniciativas podem ser destacadas como na Escola de Gestão
Pública (EGP) do Estado do Ceará, que desde 2009, promove ações de valorização do
servidor e empregado público, viabilizando o seu desenvolvimento pessoal e profissional.
Atua nas modalidades de educação presencial e a distância. A EGP instituiu o Programa de
Formação e o Programa Qualidade de Vida no Trabalho.
Por outro lado, percebem-se como obstáculos à participação do servidor nos cursos
disponibilizados pela EGP, a falta de calendário anual ou semestral, a pouca divulgação e os
temas abordados que nem sempre atendem às demandas da Universidade. Além disso, os
cursos presenciais ocorrem na sua grande maioria, na sede da EGP, em Fortaleza-CE, durante
uma semana, em apenas um turno, o que impossibilita a participação do servidor nas ações da
escola. Com a publicação da Portaria nº 439/2006 que estabelece nos cursos de PósGraduação Lato Sensu a reserva de duas vagas com bolsa para funcionários de nível superior
da UVA, houve uma perspectiva de valorização e crescimento. Já a Resolução nº 007/2009,
do Conselho Diretor (CONDIR) institui que os funcionários técnico-administrativos desta IES
e seus dependentes diretos terão direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição nos

concursos vestibulares da UVA. Embora ocorram essas inciativas, não há mobilização para
que os servidores procurem essa capacitação.
A política de remuneração adota como critério para definição de salários, os cargos ocupados,
o tempo de serviço, a responsabilidade e o grau de complexidade, desvinculando-se da
realização do trabalho com o adequado desempenho.
A avaliação de desempenho ocorre anualmente, elaborada a partir de critérios definidos por
uma comissão, integrada por técnico-administrativos que podem ascender por desempenho,
por antiguidade e por promoção. O DRH envia a todos os departamentos os formulários para
preenchimento conjuntamente pelo servidor e pelo superior hierárquico, onde os fatores:
conhecimentos sobre o trabalho, produtividade, iniciativa, colaboração, relacionamento
interpessoal e responsabilidade são avaliados numa escala de notas de 10 a 30. Nesse
momento, o servidor também pode informar se existe uma inadaptação com sua função,
condições de trabalho, gerência, equipe de trabalho, bem como expressar o interesse em
exercer outra função. Também poderá indicar se tem problemas de saúde, financeiro, familiar
e/ou pessoal. Neste caso, a avaliação de desempenho está parcialmente de acordo com as
argumentações de Lotta (2002), de que é utilizada para fazer um diagnóstico com intuito de
conhecer, mas, em desacordo por não propor programas de desenvolvimento que atendam as
reais necessidades dos funcionários e não solucionando ou amenizando os problemas
identificados.
Em se tratando do Plano do Cargos, Carreiras e Vencimentos, depois de muito esforço e
negociação com o governo, em 2014, a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação
Superior (SECITECE) nomeou uma comissão constituída por membros representantes da
gestão das três IES públicas do Estado do Ceará, do SINSESC e da SECITECE para
elaboração de uma proposta do PCCV, posteriormente encaminhada à Secretaria do
Planejamento e Gestão (SEPLAG) para análise. O PCCV é essencial para o desenvolvimento
profissional, pelo seu valor intrínseco, na medida em que provoca uma integração entre os
servidores, responsáveis pelas escolhas no planejamento das suas carreiras e a organização
por disponibilizar oportunidades. É claro que tem também um valor instrumental com respeito
a organização das estruturas de carreira para uma progressão adequada por meio de uma
política salarial. Porém, o engajamento da universidade pesquisada para aprovação do PCCV,
é condição necessária, mas não suficiente, para se reter e motivar pessoas. Deve vir junto a
reestruturação do estilo de gestão, alinhando as práticas de RH as estratégias organizacionais,
conforme destacou Ulrich (1998), sobretudo que considere a possibilidade de emancipação do
servidor, tornando-o capaz de prestar serviços inovadores de alta qualidade.
Efetivamente se pode visualizar que o DRH da UVA prioriza práticas de pessoal, como
atividades relacionadas a folha de pagamento, controle de frequência, nomeação de
concursados, aposentadorias e controle de férias. As informações da vida financeira dos
servidores são lançadas num sistema corporativo do Governo do Estado do Ceará, chamado
SIGE-RH - Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos. Nesse sistema se lançam as
faltas, férias e alguma outra alteração para geração da folha de pagamento dos servidores.
Além disso, observa-se que não há um sistema próprio da IES que realize o acompanhamento
e integração dos dados dos servidores, como titulação, tempo de serviço e férias. O DRH não
possui a informação consolidada da força de trabalho existente na Universidade: servidores
técnicos, terceirizados e colaboradores do instituto de apoio. O uso de um sistema
possibilitaria maior confiabilidade e segurança da informação, minimizando as falhas, como
por exemplo na coleta de dados para o Censo da Educação Superior e no cálculo dos
Indicadores de Resultados que representam a evolução da universidade. A análise das
iniciativas da UVA, no que se refere ao modelo de gestão de pessoas, possibilitou revelar que

não existe uma política de recursos humanos parceira na estratégia da organização,
contradizendo as ideias de Jamrog e Overholt (2004). Nesse sentido, o que se pode corroborar
é que o DRH pouco contribui para o resultado da organização.
Evidenciou-se a necessidade de investimento em recursos humanos, tais como, realização do
dimensionamento da força de trabalho, de treinamentos adequados e alocação considerando as
competências e aptidões dos servidores, respeitando as questões operacionais. Nesse cenário,
a organização precisa adotar uma abordagem estratégica com a responsabilidade e o
compromisso de desenvolver uma política e diretrizes de RH que reconheçam o servidor
como capital humano intangível, capaz de construir conhecimentos que aumentem o
desempenho e o resultado, de modo a alcançar seu objetivo.
6 Considerações Finais
Considerando que esta pesquisa teve como propósito verificar se as práticas de Recursos
Humanos adotadas pela UVA estão coerentes com os atuais paradigmas da área, constatou-se
que a gestão de recursos humanos pauta-se na realização de atividades funcionais que buscam
atender as questões pontuais e emergenciais, demonstrando distanciamento da abordagem
estratégica. Na organização pesquisada, a estrutura organizacional rígida, as barreiras a
mobilidade funcional, a cultura e a falta de alinhamento a estratégia da IES são consideradas
fatores críticos, pois limitam uma atuação orientada para o alcance de resultados. Desse
modo, existem características de uma gestão de recursos humanos fundamentada na
administração pública tradicional. Isso pressupõe a ruptura com padrões gerenciais, implica
em novas configurações e sentidos para a organização, enfatizando o desempenho, buscando
o aperfeiçoamento profissional e o desenvolvimento de competências para o alcance de seus
objetivos e metas estratégicas, conforme destaca Shickmann (2010).
Os resultados demonstraram que não existe uma interação entre os servidores e a missão da
organização, dificultando uma gestão de articulação mais estratégica. Reflete o pouco
envolvimento e conhecimento do DRH sobre os resultados da organização. Desse modo, as
práticas precisam ser revistas e integradas.
As discussões sobre o PCCV geram expectativas e inquietações, pois acredita-se que a criação
da lei irá dinamizar a organização. Para isso, a universidade deve se organizar com substrato
de informações e definição de mecanismos que possam ajudar a orientar o processo de
implantação do PCCV, apresentando com clareza a corresponsabilidade do servidor no seu
autodesenvolvimento, bem como as oportunidades que podem oferecer a eles.
Os resultados obtidos evidenciam a influência que a falta de política efetiva de recursos
humanos tem sobre o desempenho da organização, sendo importante uma maior avaliação
sobre os efeitos das ações do DRH, na universidade pesquisada. As percepções dos
entrevistados enfatizam deficiências de ordem normativa e de comportamento organizacional.
Recomenda-se para futuros trabalhos a concepção de novos estudos sobre as formas
adequadas para o desenvolvimento de competências agregando às mudanças no significado e
práticas do trabalho no âmbito do setor público.
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