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GESTORES ADM - PAPEL DO 
GESTOR DE PESSOAS NO 

CONTEXTO DO JUDICIÁRIO-GAPES 
Competência: Gestão de Pessoas e Liderança 

Conhecimentos relacionados: Gestão de Pessoas por Competências 
 

Objetivo Geral 
 
Ampliar as habilidades que sustentam a competência para liderar, construindo 
as bases para uma gestão transformadora de pessoas no Poder Judiciário, com 
foco no processo de autoconhecimento para liderança de si e de 
responsabilização pelos resultados da equipe. 
 
Objetivos Específicos  

• Contextualizar historicamente a Gestão de Pessoas na esfera Pública, com 
enfoque no Judiciário, abordando aspectos políticos e legais; 

• Aprofundar os principais conceitos que afetam a dinâmica das relações no 
trabalho; 

• Identificar o perfil do gestor que melhor conduzirá a Instituição a alcançar 
resultados positivos; 

• Desenvolver habilidades para reconhecer as diferenças individuais e o 
impacto do seu comportamento no ambiente de trabalho e nas pessoas; 

• Identificar o seu perfil e o seu estilo de liderança; 
• Identificar os seus pontos fortes e os pontos a melhorar na liderança; 
• Obter recursos para fazer as mudanças comportamentais necessárias; 
• Reconhecer os papéis da liderança: alinhar, engajar, desenvolver e gerir 

pessoas, objetivando o alcance da estratégia da organização; 
• Desenvolver habilidades para gerir conflitos no ambiente de trabalho; 
• Aprofundar o conceito de feedback, abordando sua importância para o 

desenvolvimento de pessoas; 
• Apresentar introdutoriamente a metodologia de Gestão de Pessoas por 

Competências e o processo de avaliação de pessoas no trabalho; 

Metodologia e Recursos 
 
Aulas expositivas, materiais de leitura, estudos de casos, recursos 
audiovisuais, técnicas para dinâmica de grupo. 
 
Conteúdo Programático 
 
• Crise e Reforma do Judiciário – pano de fundo na gestão de pessoas; 
• Resolução CNJ nº 240 de 09/09/2016: Dispõe sobre a Política Nacional de 

Gestão de Pessoas no âmbito do Poder Judiciário. 
• Resolução TJ/OE/RJ 32/2014 - Política de Gestão de Pessoas no PJERJ; 
• Dinâmica e cultura organizacional na esfera pública e no PJERJ – desafios; 
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• O papel de RH dos gerentes, o impacto e a importância do papel da área 
de Gestão de Pessoas no desenvolvimento, na coordenação e no 
cumprimento de políticas e procedimentos relacionados às funções de RH; 

• Conceitos básicos em Gestão de Pessoas - percepção, motivação, liderança 
e autoliderança (fator-chave para o desenvolvimento): 
 

 Motivação x Comprometimento. 
 Percepção e valores. 
 Tomada de decisão. 
 Estilo de vida. 
 Autoestima e relacionamento interpessoal. 
 A inteligência emocional como cerne da liderança. 
 Reconhecendo e atuando sobre o ciclo da sabotagem emocional. 
 Os papéis da liderança na dinâmica organizacional. 
 Análises, reflexões e diretrizes para o autodesenvolvimento. 

 

• Avaliação e feedback – objetivos, tipos, barreiras; 
• Gestão de Pessoas por Competência – conceitos e metodologia. 
 
Avaliação 
 
Verificação de aprendizagem escrita aplicada no final do curso. 
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do-que-descartar-revisoes-anuais/>. 
• ROCK, DAVID. A Evolução da gestão de desempenho. Harvard Business 
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Carga Horária 
 
21 horas. 
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