
Recife, 20 de Novembro de 2015

Modelo de Gestão de Pessoas por Competências 
começa a ser implantado na SEFAZ – PE
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INFORMATIVO

A SEFAZ – PE inicia agora uma nova etapa de 
modernização e integração de seus processos de 
gerenciamento de pessoas com a implantação do modelo 
de Gestão por Competências, adequado à realidade da 
SEFAZ e alinhado aos objetivos estratégicos desta 
instituição. O Projeto, iniciado em 2014, entra em sua reta 
final, com a entrega de parte do sistema de Gestão 
Integrada de Desenvolvimento – GID.rh – e a realização 
do 1º Ciclo de Avaliação de Competências dos servidores.

A Avaliação de Competências disponibilizada como 
primeira fase desta implantação tem como objetivo a 
ampliação do desenvolvimento dos servidores, uma vez 
que indicará o nível de proficiência na sua área de 
atuação, permitindo a oferta direcionada de cursos e/ou 
experiências que possibilitarão seu aperfeiçoamento 
profissional, maior produtividade e satisfação no 
trabalho.

Conforme desenhado em nosso Modelo de Gestão por 
Competências, este 1º Ciclo de Avaliação de 
Competências, será no padrão Top-down. Neste padrão, é 
realizada a avaliação dos funcionários pelos gestores (a 

partir do primeiro nível de gestão da escala hierárquica) e 
também a autoavaliação de todos os servidores da SEFAZ 
indicados no projeto (GOATE, GOAAF, FASEFAZ, 
Funcionários com CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA e os 
EXTRA-QUADRO ou COMISSIONADOS).

A Superintendência de Gestão de Pessoas – SGP, através 
da Escola Fazendária – Esafaz, realizou apresentações do 
novo modelo de gestão de pessoas e capacitações no 
método de avaliação de competências, com o objetivo de 
preparar os servidores, tornando-os aptos para 
procederem a sua autoavaliação e para serem avaliados, 
por seus superiores, em suas competências mapeadas e 
validadas em etapa anterior do projeto. Ao todo foram 
realizadas, para toda a SEFAZ, 14 turmas de capacitação 
e 08 eventos de apresentação, no período de 16/09/15 a 
08/10/2015, alcançando um total de 698 participantes.  
 
A etapa anterior consistiu no mapeamento das 
competências técnicas e comportamentais (gerais e 
gerenciais) de todos os espaços ocupacionais, e no 
trabalho de atualização do cadastro funcional e de 
identificação da escala hierárquica completa da SEFAZ, 
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01 146

Capacitações   

PROJETO GOL DE PLACA SEFAZ- FAÇA PARTE 
DESSE TIME !

realizados de forma conjunta com os representantes de 
diversas áreas. Nesta etapa foram levantadas as 
informações que serviram de base, entre outras, para a 
construção, dentro do novo sistema, das avaliações de 
competências. 

A partir dos dados obtidos com a avaliação, os passos 
seguintes serão: o feedback a ser dado pelo gestor ao seu 
colaborador; e a construção conjunta do Plano de 
Desenvolvimento Individual – PDI, onde serão indicados os 
cursos para o desenvolvimento das competências 
necessárias a cada um, que serão disponibilizados através 
da Esafaz. 

A apropriação desta nova cultura de gestão por 
competências pela instituição é de extrema importância 
para o sucesso da implantação desta nova ferramenta de 
administração cujo foco é a valorização dos servidores, 
através do estímulo ao seu desenvolvimento profissional, 
trazendo, como consequência, desenvolvimento pessoal, 
maior satisfação no trabalho e melhoria do clima 
organizacional. Todos estes fatores, por sua vez, colaboram 
para que a SEFAZ-PE realize bem a sua missão de prover e 
gerir os recursos necessários à implementação das 
políticas públicas do Estado, mesmo em tempos de crise 
econômica, como o que vivenciamos atualmente. 

Sefaz
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE
HABILIDADES GERENCIAIS E PESSOAIS

O Projeto de Habilidades Gerenciais e Pessoais (Gol de 
Placa) teve o seu encerramento em outubro, com a participa-
ção de 146 servidores. Na ocasião, foram apresentados os 
resultados do Projeto e, proferida a Palestra “Planejando Me-
dalhas”, por Helbert Costa, Gerente Geral de Estratégia e 
Legado do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). 
O Projeto que integra o Programa Permanente de Capacita-

ção e está alinhado ao Modelo de Gestão por Competências, 
veio minimizar uma lacuna na área de Desenvolvimento 
Gerencial/Comportamental na SEFAZ. Suas principais ações 
foram a realização dos cursos de Desenvolvimento Geren-
cial, Relações Interpessoais e Desenvolvimento de Equipes, 
além de um Ciclo de Palestras.

Com o objetivo de descentralizar as ações de capacitação e 
facilitar a participação dos servidores, os eventos foram rea-
lizados de forma descentralizada, nos seguintes locais:

• Recife: Escola Fazendária, Prédio sede, Ed. San Rafael,       
Hotel OndaMar, Shopping RioMar, JCPM Trade Center e 
Pontes Corporate
• Gravatá
• Caruaru
• Petrolina

Avaliações

Todos os eventos foram avaliados pelos participantes, ao 
final de sua realização e obtiveram excelentes índices de 
aprovação, como destacamos abaixo.
Os Cursos geraram resultados concretos com sugestões 
aplicáveis à SEFAZ/PE, a exemplo dos Planos de Ação, reali-
zados no Curso de Desenvolvimento Gerencial e, Sugestões 
de Projetos, no Curso de Desenvolvimento de Equipes, que 
terão repercussão em diversas áreas da SEFAZ.
 

Demonstrativo dos Resultados

Rosy Ovidio - Novembro  2015
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IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MENTORIA
Em 01 de setembro de 2015  a Superintendência de Gestão 
de Pessoas implantou na Sefaz o Programa de Mentoria,  
este tem como objetivo a manutenção da história e do 
modelo de gestão institucional retidos nos servidores atra-
vés da experiência adquirida ao longo dos anos de trabalhos 
realizados, potencializando , com o processo de mentoria, a 
sistematização do conhecimento e seu consequente apren-
dizado.

Consiste em um encontro que tem por objetivo proporcionar 
palestras sobre temas atuais e estratégicos que venham a 
contribuir para o desenvolvimento de práticas criativas e 
inovadoras. 
Palestras Desenvolvidas

AÇÕES DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA
 - GEEC Projeto 4ªs Quartas na Esafaz

TEMA  PALESTRANTE PARTICIPANTES ÍNDICE DE 
SATISFAÇÃO (*) 

A Ação do Fisco num Cenário de Crise 
Econômica, Política e Social-Questões 
e Perspectivas 

Gustavo Krause 
(Auditor aposentado e 

Ex-Secretário da 
Fazenda - PE) 

75 98,37% 

Algumas (poucas) lições sobre 
Política Fiscal e Administração 
Tributária 

Everardo Maciel 
(Consultor Jurídico, Ex-
Secretário da Fazenda - 

DF e PE) 

 
66 

100% 

Cenários da  
Economia Brasileira em Tempos de 
Crise 

• Recife 
• Caruaru 

Marcelo Barros 
(Economista, Professor 

e Pesquisador nas 
áreas de Economia 
Regional e Finanças 

Públicas) 

 
 
 
• 89 
• 62 

 
 
 
 

100% 
- 

A Crise Nacional: Impactos em 
Pernambuco 

Tânia Bacelar 
(Economista, 
Socióloga, Ex-

Secretária da Fazenda 
– PE e de 

Planejamento da 
Fazenda – PE e Recife 

e do Ministério da 
Integração Nacional.  

93 100% 

De volta à economia dos átomos - 
mas não à velha indústria: a nova 
manufatura, impactos e perspectivas 
da revolução 3D 

Francisco Saboya 
(Economista, Diretor-
Presidente do Porto 
Digital, Consultor do 
Centro de Estudos e 
Sistemas Avançados 

do Recife) 
 

  

Total  385  
(*) O índice de satisfação considera os níveis Excelente e Bom, atribuídos nas Avaliações de Reação Vânia Pernambuco - Novembro 2015

Glaucia Ferraz - Novembro  2015
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O projeto Rodas de Conversa foi idealizado com o objetivo de 
oferecer ao público interno e a servidores de instituições 
parceiras, uma oportunidade de discutir temáticas técnicas 
e humanísticas que tenham sido objeto de prévias indica-
ções da própria comunidade fazendária, com a finalidade de 
potencializar a energia criativa inerente aos profissionais, 
decorrente da troca de conhecimentos e experiências.  
O primeiro encontro contou com o frade franciscano Aloisio 
Fragoso, que tratou do tema “Espiritualidade” como fator 
antropológico de promoção da “saúde espiritual” e o médico 
cardiologista Wilson Oliveira que, na mesma linha, discorreu 
sobre a necessária convergência de cuidados físicos e emo-
cionais, incluindo aspectos relacionados com a dimensão da 
felicidade e da espiritualidade. O evento contou com a parti-
cipação de servidores da SEFAZ e  da SEPLAG (Secretaria de 
Planejamento do Estado).  

Gustavo Krause

Everardo Maciel

Marcelo Barros

Frei Aloisio Fragoso

Dr. Wilson Oliveira

Tânia Bacelar

RODAS DE CONVERSA

 

TEMAS  PALESTRANTES PARTICIPANTES ÍNDICE DE SATISFAÇÃO 
“Mens sana in corpore sano” 

• Qualidade de Vida – 
Cuidando da saúde 
espiritual 

• Cuidando da saúde 
física 

 
Frei Aloisio Fragoso 

 
Dr. Wilson Oliveira 

 
79 

 
97% 

 

 

Vânia Pernambuco - Novembro  2015
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Como fazer adolescentes entenderem que algo com o nome 
de "imposto" é responsável por benefícios? Esse é o
grande desafio que vem sendo vencido por gestores e pro-
fessores de cinco escolas de ensino integral do Recife. Atra-
vés da parceria entre a prefeitura e o Programa de Educação 
Fiscal de Pernambuco a disciplina eletiva (Educação Fiscal), 
recém-implantada, desdobra de forma pioneira o conteúdo 
programático nas turmas do 9º ano do Ensino Fundamental. 
A nova ferramenta chegou às salas de aula em agosto, abor-
dando temas relativos ao orçamento público, à função social 
dos tributos,  cidadania  e ética e ao controle social dos 
gastos públicos.

As escolhidas são a EMTI Pedro Augusto (Boa Vista), EMTI 
Antônio Heráclio do Rego (Água Fria), EMTI Nadir Colaço 
(Macaxeira), EMTI Divino Espírito Santo (Caxangá) e EMTI 
Dom Bosco (Jardim São Paulo). Antes do início das ativida-
des,  gestores  e professores  passaram por treinamento e os 
314 alunos foram apresentados à proposta.

O Programa de Educação Fiscal  de   Pernambuco, além de 
oferecer capacitação   aos   professores, disponibiliza mate-
rial didático,  vídeos  e  jogos,  para serem utilizados em sala 
de aula.

De acordo com a gerente do Programa de Educação Fiscal 
da Secretaria da Fazenda de Pernambuco,  Ana  Cláudia  
Leimig, o Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF) 
vem, ao longo  dos  anos,  lutando  pela existência  de uma 
disciplina específica para abordar o tema. "A criação da 
disciplina  de Educação  Fiscal nas escolas integrais consti-
tui um avanço enorme, um grande passo na tentativa de 
garantirmos que o tema seja tratado em sala de aula com 
carga horária específica (2 horas semanais no caso da disci-
plina da Prefeitura do Recife).  A partir da implementação 
deste projeto pioneiro, acreditamos que conseguiremos des-
pertar em outras prefeituras a mesma consciência", diz Ana 
Cláudia.
A aposta  da gerente deve-se ao fato de que, além dasações 
junto às prefeituras, a Gerência de Educação Fiscal desen-
volveu um projeto para também  incluir o conteúdo nas esco-
las públicas estaduais - já aprovado pelo secretário de Edu-
cação, e que deverá ser implantado em2016.

Ética e Consciência 

Para o chefe de Divisão de Anos Finais da Prefeitura do 
Recife, Ivanildo Luís, a nova disciplina é de extrema impor-
tância  no contexto de desenvolvimento social e na forma-
ção da cidadania, dentro e fora dos muros da escola. "Temos 

No período de  10 de agosto a 22 de dezembro de 2015, a 
Esafaz em parceria com a Faculdade IBGM,  realiza o curso 
de extensão em Operações Tributárias, com carga horária de 
360 horas, para 38 auditores da Diretoria de Operações 
Estratégicas. O seu principal objetivo é o aperfeiçoamento 
dos alunos em procedimentos, técnicas e conhecimentos no 
tocante a operação tributária.
Durante a capacitação são abordadas todas as etapas da 
realização de uma ação fiscal, desde o planejamento opera-
cional composto pelo reconhecimento de alvos potenciais 
junto à Diretoria de Planejamento da Ação Fiscal (DPC), pas-

EDUCAÇÃO FISCAL JÁ É REALIDADE NAS SALAS
DE AULA DO RECIFE

CURSO DE EXTENSÃO SOBRE OPERAÇÕES
TRIBUTÁRIAS

certeza que essa  consciência  adquirida em sala de aula 
será estendida  ao cotidiano das famílias desses alunos", 
afirma.

Nas unidades que já estão recebendo o programa, a educa-
ção fiscal foi abraçada com entusiasmo.  Josinere Sales, da 
EMTI Nadir Colaço, espera   ampliar a visão dos estudantes  
em relação aos direitos, deveres e ao papel social de cada  
um. "O funcionamento  do sistema de arrecadação  e
a  maneira  como o  dinheiro retoma em forma de serviços à 
população são explicados pela edu cação fiscal", diz.

Marisa  Dias, gestora  da  EMTI Pedro Augusto, diz que  esse  
tipo de formação  é essencial.  "A educação  fiscal  está  
ligada  a todas as nossas  ações como cidadãos e cidadãs. 
Entender o papel da cobrança dos tributos,  ter acesso  às 
noções éticas, principalmente sobre o dever de não sonegar, 
vai fazer toda a diferença na vida adulta", ressalta.

Jason Souza, 16 anos, aluno da Escola Nadir Colaço, diz que 
é importante saber para onde vai o dinheiro e onde está 
sendo investido. "Temos que nos preocupar e nos envolver 
mais na administração  pública,  porque  são  recursos dos   
nossos   impostos.  A  cidade somos nós que fazemos e se 
cada  um sonhar  e fizer o seu  melhor,   tudo   vai melhorar 
também".

Ana Claudia - Novembro  2015
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Têm por objetivo estimular a participação nos cursos ofere-
cidos pela SEFAZ/ ESAFAZ e pelas unidades Gestoras envol-
vidas, visando à formação de recursos humanos altamente 
qualificados nas suas áreas de competências, mediante a 
concessão de vagas em cursos já formatados e incluídos 
nas grades anuais ou em formação de turmas específicas, 
quando da identificação da necessidade.

Estes acordos tiveram início no ano de 2014, com a formali-
zação do primeiro intercâmbio de vagas com a Secretaria de 
Planejamento do Governo do Estado. Em 2015 foi ampliado, 
com a adesão de duas instituições - Procuradoria Geral do 
Estado e Escola de Contas Públicas (pertencente ao Tribunal 
de Contas Estadual).

Em celebração ao Dia da Secretária, comemorado na última 
quarta-feira (30/9), a Secretaria da Fazenda de Pernambuco, 
através da Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), 
reuniu suas colaboradoras que atuam nessa função e pro-
moveu um momento com diferentes atividades.  A festa, rea-
lizada no auditório do edifício-sede  da Sefaz-PE nesta 
sexta-feira (2/10), contou com as presenças do secretário 
executivo de Coordenação Institucional, Roberto Abreu e 
Lima, e da superintendente de Gestão de Pessoas, Ana Paula 
Albuquerque.

"Acho uma injustiça ter um dia para a secretária. Devemos 
reconhecer a importância dessa função todos os dias. Sem 
vocês, nós assessorados não existiríamos. Não conseguiría-
mos dar conta de todos os afazeres e estaríamos atolados 
na desorganização. Vocês são imprescindíveis. Obrigada", 
agradece Abreu.

 Na ocasião, a SGP sorteou pen drives, mantas de cama 
(doados pela Superintendência Administrativa e Financeira 
– Safi) e produtos de maquiagem (doados pela parceira Mary 
Kay).  Dentre os serviços disponibilizados, destaque para 
dinâmica, spa dos pés e das mãos, massagem para redução 
de medidas e de dores, limpeza de pele, dicas de maquiagem, 
dicas de cuidados com a pele e com as mãos.

A superintendente Ana Paula destacou a relevância dos par-

ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

FAZENDA PRESTIGIA SECRETÁRIAS COM DIA
DA BELEZA

sando pelas demandas logísticas apoiadas pela Polícia Mili-
tar, até a coordenação das ações de campo.
No decorrer do curso, foram realizados exercícios práticos 
de Planejamento Operacional que culminaram em uma ação 
fiscal real no segmento de supermercados. 
“É importante ressaltar que o montante arrecadado em um 
único exercício de campo realizado durante o curso já cobre 
mais de 50% dos recursos financeiros diretamente emprega-
dos na realização desta capacitação de cinco meses. Por 
esse motivo é essencial desenvolvermos essa reciclagem 
dos nossos auditores. É uma iniciativa que beneficia os pro-

Josineide Leão - Novembro  2015

Vânia Pernambuco - Novembro  2015
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O mês de outubro é todo cor-de rosa. Multiplicam-se ações  
promovidas por entidades de combate ao câncer de mama. A 
Sefaz, através  da SGP,  também  faz a sua  parte, conscienti-
zando os servidores através de campanhas, divulgando a 
importância do diagnóstico precoce.O Outubro Rosa teve 
início em 1990, quando o laço cor-de-rosa foi lançado pela 
Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos  
participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em 
Nova York. A ação de iluminar de rosa monumentos,  prédios, 
pontes, teatros, surgiu posteriormente. Divulgue essa ideia e 
previna-se!

Em outubro como forma de sensibilização aos servidores, 
realizou uma campanha de prevenção ao câncer de mama , 
colocando na faixada do prédio da Sefaz-PE um laço rosa.

Novembro Azul é uma campanha de conscientização realiza 
da por diversas entidades, dirigida   à  sociedade e  aos  
homens sobre a  importância  do  diagnóstico precoce do 
câncer de próstata e outras doenças masculinas. Assim 
como acontece com o Outubro Rosa, a Sefaz também faz a 
sua parte, conscientizando os servidores, através de campa-
nhas internas. Idealizado pelo Instituto Lado a Lado pela 
Vida, somou  (em 2014) mais  de  2.400  ações que  aconte-
ceram em todo o País.O Novembro Azultambém ganhou des-
taque internacional. Informe-se,  divulgue e previna-se!

Em novembro, foi a vez da campanha de prevenção ao 
câncer de próstata, colocando na faixada do prédio da 
Sefaz-PE um laço azul, da mesma forma para sensibilizar os 
homens da importância da prevenção ao câncer próstata.

Em 27 de novembro de 2015 será lançado os Talentos 
Artístico-Cultural no Espaço Cultural Cícero Dias da Sefaz, 
com um novo layout, ainda em continuação ao Programa de 

OUTUBRO ROSA

NOVEMBRO AZUL

ESPAÇO CULTURAL CÍCERO DIAS

Rayanne Ramos - Novembro  2015

ceiros para a realização do evento. "É uma alegria pra gente 
poder prestigiar as secretárias. Elas são os nossos cartões 
de visita. Se estão bem, refletem alegria para o público exter-
no e interno. Então queremos agradecer muito as doações 
dos servidores, da Safi e dos parceiros que, além de oferece-
rem vários serviços, também nos ajudaram com produtos 
para os sorteios", ressalta.
"Somos gratas pelo reconhecimento do nosso trabalho. 
Como pudemos ver na dinâmica, nem sempre estamos de 
bom humor. Isso acontece com todo mundo. Mas se come-
çarmos nosso dia com raiva, é provável que reflitamos isso 
para as pessoas ao nosso redor e tudo fique ainda mais difí-
cil. Estar bem é necessário. Se preocupar em melhorar pro-
fissionalmente, fisicamente, emocionalmente é fundamental 
para que sejamos felizes em tudo que fizermos. Tratar os 
outros bem é uma via de mão dupla. A gentileza sempre vai 
voltar para nossas vidas", explica a secretária da Gerência de 
Educação Fiscal, Teresinha Alves.
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Qualidade de Vida da Sefaz,  como mais uma ferramenta de 
promoção e reconhecimento dos servidores, na valorização 
do potencial humano.

Segue teaser e convite sobre o lançamento   dos Talentos 
Artístico-Cultural, que será divulgado entre os dias 25 e 26 
de novembro pela Dicom.


