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LIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS  
PARA UMA NOVA REALIDADE NA ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA 

Gestão de Pessoas por Competências 
Gestão de Processos de Trabalho 

Gestão de Projetos 
Liderança de equipes 

 
 
APRESENTAÇÃO 
A crescente pressão nas organizações, públicas geradas por mudanças rápidas e, frequentemente, drásticas na tripla realidade 

(mundo, organização, indivíduo), coloca o gestor diante de desafios nunca antes imaginados. A Nova Realidade é instigante, 

inspiradora e incerta – estamos vivendo uma era de incertezas. Novos paradigmas nos desafiam constantemente (inteligência 

artificial, learning machine, dinheiro sem dinheiro (bit coins, transações P2P, Pix...), máquinas autônomas, blockchain etc. Isso no 

campo da tecnologia, já no campo dos relacionamentos humanos as redes sociais, EAD, ICM (interação cérebro-máquina), 

relacionamentos, à distância etc. ao mesmo tempo aproximam e distanciam as pessoas. E qual o papel do gestor público nesse 

cenário? Não muda! A função do líder é “conduzir o barco com segurança mesmo sob intensa tempestade”. Não se pretende, 

neste treinamento, desenhar aquele líder super-herói, perfeito, que tem todas as qualificações em grau de excelência. A nossa 

discussão é no cotidiano da administração pública, no possível, na abertura para novos modelos e novos comportamentos. Não 

se pretende fornecer uma resposta certa, uma solução perfeita para cada desafio. Pretende-se sim discutir a respeito dos três 

Vetores da Incerteza (Conectividade, Velocidade e Intangibilidade), suas consequências e as competências gerenciais necessárias 

para administrar em tempos de grande imprevisibilidade. As ferramentas talvez já sejam conhecidas, o que muda é a forma de 

utilizá-las. 

 

VANTAGENS! 
 Aulas totalmente interativas 
 100% online com a mesma qualidade dos cursos presenciais 
 Professor especialista no assunto 
 Material de Apoio exclusivo 

 

PÚBLICO-ALVO 
Diretores, chefes de divisão, funções de gerência, profissionais de gestão de pessoas e profissionais comprometidos com o novo 
perfil da liderança. 
 

OBJETIVOS DO CURSO 
 Refletir a respeito dos principais desafios do gestor público na atual realidade; 

 Estimular o pensamento estratégico e a visão sistêmica; 

 Conhecer as melhores práticas de: 

 Gestão de Pessoas por Competências; 

 Gestão de Processos de Trabalho; 

 Gestão de Projetos; 

 Liderança de equipes. 
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METODOLOGIA 
Será realizado curso à distância na modalidade online tratando dos temas relacionados com o conteúdo do curso. Nesse sentido, 
serão realizadas aulas expositivas, com utilização de apostila e outros materiais de apoio disponíveis para download na 
plataforma do curso. Para participar do treinamento o aluno deverá contar com um microcomputador, tablet ou aparelho 
celular, para que possa assistir ao vídeo online do professor e visualizar os slides da apresentação. Não é imprescindível, mas é 
desejável que o equipamento também disponha de uma câmera de vídeo e microfone, que permitirá ao aluno interagir com o  
palestrante por meio de perguntas verbais. Na falta do microfone, o participante do curso também poderá formular perguntas 
pelo chat da plataforma do treinamento. 

 
CARGA HORÁRIA 
12 horas  

Horário: 09h às 12h  

 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES  
CONTATO: (41) 3345 9105 
WHATSAPP: (41) 9 8840 6399  
EMAIL: contato@premiertreinamentos.com.br         

 
INVESTIMENTO 

R$ 1.290,00 (por participante) 
 

                INCLUSO  
Apostila com conteúdo exclusivo do curso enviada ao participante em seu email. 
Certificado: Terá direito ao certificado, SOMENTE o participante devidamente inscrito no curso. 
 

DADOS PARA EMISSÃO DO PAGAMENTO OU EMPENHO 
Premier Treinamentos e Capacitação Eireli 

Av Marechal Floriano Peixoto, 5.391 

Hauer - Curitiba/PR - CEP 81.610-000 

CNPJ: 34.673.724/0001-18 

Inscr. Estadual: ISENTA 

Inscr. Municipal: 846177-6 

Optante pelo Simples 

 

Endereço para correspondência 
Av. Marechal Floriano Peixoto, 5.401 – sala 01  
CEP: 81.610-000 - Curitiba – PR 

 

Solicitação de documentações, Certidões Negativas  

Email: izabel@premiertreinamentos.com.br   

WhatsApp: (41) 9 8782 3573 

Izabel Santos 

 

Dados Bancários 
 

Banco Santander (033) 
Agência 3972 
Conta Corrente 000130035449 
PIX 34673724000118 

mailto:contato@premiertreinamentos.com.br
mailto:izabel@premiertreinamentos.com.br
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 

1. Contextualização – Uma Nova Realidade 
Uma era de incertezas; 
Os três vetores da incerteza; 
Reconstrução de paradigmas; 
Gestão de mudanças e transições. 
 
2. Gestão Estratégica 
O metaprocesso estratégico; 
A pirâmide estratégica; 
Uma questão fundamental: a definição do objetivo. 
 
3. Gerenciamento de Projetos: 
O que é projeto; 
Critérios para a abordagem por projeto; 
As etapas de um projeto. 
 
4. Gestão por Processos de Trabalho 
O que é processo de trabalho; 
Otimização de processos; 
 Medição: indicadores e metas. 
 
5. Gestão de Pessoas por Competências 
Matriz de Competências; 
Avaliação de Desempenho por Competências; 
Banco de Talentos; 
Plano de Desenvolvimento Profissional. 
 
6. O Fator Humano 
O desenvolvimento da personalidade; 
O processo decisório e a dissonância cognitiva; 
O conflito: origens e como lidar com eles. 
 
7. Liderança de equipes 
Como funcionam as equipes; 
Perfis de liderança; 
Quatro competências básicas e quatro ferramentas potencializadoras. 
Condução de Pequenos Grupos de Trabalho (PGT). 
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CREDENCIAL DO PALESTRANTE 

 
ANDRÉ LUIZ FREITAS - Consultor em Gestão Empresarial, com grande vivência em Gestão de Pessoas 

por Competências, Gestão de Processos de Trabalho, e projetos de reestruturação organizacional. Pós em 

Marketing pela ESPM/RJ e em Desenvolvimento do Potencial Criativo pelo ILACE/SP, além de Engenheiro 

(UNITAU/SP). Professor da FGV Management e da FGV Direito. Foi professor do IBMEC, da UFF e da ESPM/RJ. 

Atuou como consultor da FGV Projetos e foi executivo da Coopers & Lybrand Consultores (atualmente PWC). 

Exerceu cargos de gestão em empresas de médio e grande porte, nacionais e multinacionais. Coautor do livro 

“A Reforma do Poder Judiciário do estado do Rio de Janeiro”, pela FGV/RJ. 

 

 

www.premiertreinamentos.com.br 
 

(41) 3345 9105 | (41) 9 8840 6399 
 

contato@premiertreinamentos.com.br 
 
 

http://www.premiertreinamentos.com.br/
mailto:contato@premiertreinamentos.com.br

