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Atos da Presidência 

    

 
 

    

 

 

PORTARIA Nº 200, DE 15 DE MAIO DE 2017 

 

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 

pelo artigo 21, anexo I, do Decreto nº 6.844, de 07 de maio de 2009 e na Portaria nº. 92, de 

05 de julho de 2012, publicada no DOU de 09 de julho de 2012 e considerando o Objetivo 

Estratégico “Instituir Política e Programa de Desenvolvimento e Valorização dos 

Servidores”, do Mapa Estratégico Iphan - 2016/2019; considerando, ainda, a necessidade de 

se estabelecer princípios e diretrizes para a gestão de pessoas no Iphan, resolve; 

 

Art. 1º Aprovar a Política de Gestão de Pessoas do Iphan e determinar a sua 

ampla divulgação no âmbito do Instituto, nos termos que seguem: 

§ 1º A Política de Gestão de Pessoas alinha-se ao mapa estratégico do Iphan 

e tem como objetivo estimular o desenvolvimento de competências profissionais, bem 

como o comprometimento dos servidores com a missão de promover e coordenar o 

processo de preservação do patrimônio cultural brasileiro para fortalecer identidades, 

garantir o direito à memória e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico.  

 

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Portaria, considera-se: 

I - política de gestão de pessoas: conceitos, diretrizes e eixos de atuação 

publicizados pelo Iphan na área de Gestão de Pessoas e que nortearão suas práticas;  

II - gestão de pessoas: conjunto de práticas gerenciais e institucionais que 

visam estimular o desenvolvimento de competências, a melhoria do desempenho, a 

motivação e o comprometimento dos servidores e gestores com a instituição, com vistas ao 

alcance dos objetivos institucionais e individuais; 

III - gestor: servidor ocupante de cargo ou função comissionada que tenha 

como responsabilidade gerenciar ou coordenar pessoas;  

IV - gestão por competências: metodologia de gestão estratégica de pessoas 

baseada no desenvolvimento de competências necessárias ao alcance dos objetivos 

institucionais e no desempenho dos servidores; 

V - competências transversais: comportamentos observáveis resultantes da 

combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes, imprescindíveis a todos os servidores 

do Iphan, independente da área de atuação; 

VI - competências específicas: comportamentos observáveis resultantes da 

combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes, necessários aos servidores do Iphan 

e relacionados à área de atuação;  

VII - competência gerencial: comportamentos observáveis, resultantes da 

combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários a todos aqueles que 
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ocupam cargo ou função comissionada e tenham como responsabilidade gerenciar ou 

coordenar pessoas; 

VIII -  aprendizagem no trabalho: é a aquisição de competências de forma 

induzida, por meio de programas sistematizados e formais de TD&E (treinamento, 

desenvolvimento e educação), ou natural, espontânea, por meio do contato com colegas, 

transferência de conhecimento e comportamentos de repetição ou autodesenvolvimento; 

IX – treinamento: é o esforço formal da organização capaz de facilitar a 

aprendizagem de competências relacionadas ao trabalho; 

X – desenvolvimento corresponde aos eventos de aprendizagem que 

capacitam o indivíduo para atuar em postos de trabalho específicos em um futuro próximo;  

XI - educação são processos gerais de aprendizagem que propiciam o 

crescimento e o amadurecimento individual de forma ampla, tornando o servidor capaz de 

aprender; 

XII - ação de capacitação: ação de treinamento, devidamente formalizada e 

planejada, realizada nas modalidades presencial ou a distância de modo a contribuir para o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores. 

 

Art. 3º A gestão de pessoas do Iphan baseia-se nos seguintes princípios:  

I - alinhamento com a missão, visão, valores e objetivos estratégicos da 

Instituição; 

II - adoção prioritária do modelo de Gestão por Competências; 

III - meritocracia como norteadora das ações em gestão de pessoas; 

IV - responsabilidade compartilhada por todos os servidores da organização, 

no sentido de promover um ambiente de trabalho profissional, não eximindo de 

responsabilidades adicionais os gestores e a própria área de gestão de pessoas; 

V - informatização e racionalização dos processos operacionais; 

VI - mobilidade interna de servidores decorrente do dimensionamento 

adequado da força de trabalho;  

VII - promoção do bem-estar físico, psíquico e social dos servidores, assim 

como de ambiente organizacional favorável ao desempenho; 

VIII - estabelecimento de indicadores para monitoramento, avaliação e 

controle dos resultados gerados com a implementação das ações ou projetos decorrentes da 

Política de Gestão de Pessoas; 

IX - transparência das iniciativas voltadas às pessoas. 

Art 4º São eixos da Política de Gestão de Pessoas do Iphan: 

a) capacitação e desenvolvimento profissional; 

b) seleção e movimentação interna;  

c) gestão do desempenho; e 

d) suporte e qualidade de vida no trabalho. 

 

Art. 5º A gestão da capacitação e o desenvolvimento profissional no Iphan 

têm como objetivo promover a evolução profissional por meio de ações de treinamento, 

desenvolvimento e educação, baseadas no diagnóstico e identificação das lacunas de 

competências necessárias ao Instituto, de acordo com as seguintes diretrizes: 

I -  proceder ao levantamento das necessidades e ao planejamento da 

capacitação dos servidores por meio da gestão por competências;   
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II - estabelecer relações de parceria e cooperação técnica com universidades, 

instituições de ensino, entidades, órgãos públicos e iniciativa privada, de forma a agregar 

experiências de diferentes naturezas e suprir as demandas de capacitação dos servidores;  

III - adotar práticas de avaliação de reação e impacto das ações de 

capacitação e desenvolvimento por meio da utilização de instrumentos previamente 

validados;  

IV - estimular a prática da instrutoria interna como recurso para o 

compartilhamento de conhecimentos, em particular aqueles patrocinados pela Instituição; 

V - atribuir aos gestores o papel de facilitador e orientador do processo de 

capacitação dos seus servidores;  

VI - valorizar a amplitude de participação nos eventos de capacitação e 

desenvolvimento, respeitadas as especificidades;  

VII - desenvolver programa de capacitação com foco nas competências 

gerenciais, para o exercício de cargos e funções dessa natureza; e  

VIII - promover ações que estimulem a aprendizagem, o compartilhamento e 

a produção de conhecimento. 

 

Art. 6º A seleção e a movimentação interna correspondem às ações 

necessárias para a seleção de novos servidores conforme competências necessárias ao 

Instituto; assim como ações de alocação interna dos servidores com base no adequado 

dimensionamento da força de trabalho das unidades. Suas ações serão desenvolvidas a 

partir das seguintes diretrizes: 

I - elaborar dimensionamento quantitativo e qualitativo da força de trabalho 

das unidades que compõem o Iphan; 

II - orientar processos de movimentação interna a partir da convergência 

entre os critérios utilizados no processo de dimensionamento, o interesse da Instituição e 

interesses individuais, com transparência na divulgação; e 

III - estruturar processos de seleção com critérios capazes de selecionar, por 

meio de provas de diferentes naturezas e de conteúdos descritivos e práticos, os perfis 

profissionais compatíveis com as necessidades do Instituto. 

 

Art. 7º A gestão do desempenho consiste na adoção de processos que 

permitam planejar, avaliar e orientar, sistematicamente, o desempenho dos servidores, 

considerando as seguintes diretrizes: 

I - assegurar que a avaliação de desempenho seja ferramenta de gestão 

apropriada para reconhecer desempenhos e proporcionar orientação quanto ao 

desenvolvimento profissional dos servidores;  

II -  considerar o suporte e as condições de trabalho no momento da 

avaliação de desempenho; 

III -  incluir competências como critérios de avaliação de desempenho; 

IV - propiciar as condições para realização das reuniões de feedback do 

gestor com o servidor, cujo objetivo é informar ao servidor pontos fortes e fracos, bem 

como necessidade de aperfeiçoamento; 

V - minimizar os efeitos perversos e punitivos da avaliação de desempenho, 

considerando-a como instrumento de incentivo ao desenvolvimento profissional; e 
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VI - formar gerentes para o processo de avaliação de desempenho, buscando 

minimizar os vieses ou erros de comuns em processos avaliativos. 

 

Art. 8º As ações de suporte e qualidade de vida no trabalho correspodem a 

um conjunto de ações com vistas ao alcance de um contexto de trabalho no qual as 

condições, a organização e as relações sociais contribuam para a prevalência do bem-estar 

de quem trabalha. Tais ações serão orientadas a partir das seguintes diretrizes: 

I - assegurar recursos para o custeio dos programas de qualidade de vida e 

bem-estar no trabalho, a serem oferecidos pelo Iphan;  

II - desenvolver ações e programas baseados no diagnóstico psicométrico 

prévio das condições de trabalho, suporte, e bem-estar dos servidores do Instituto;  

III - adotar práticas que permitam prevenir riscos à saúde física e mental das 

pessoas;  

IV - priorizar programas que viabilizem a realização de exames médicos 

periódicos e que permitam atender necessidades que não constam nos protocolos usuais de 

práticas de valorização de pessoas; 

V - estabelecer programas que permitam orientar os servidores em vias de se 

aposentar, bem como identificar as variáveis que motivam ou determinam os demais 

desligamentos; e 

VI – implementar, prioritariamente, ações de qualidade de vida no trabalho 

de natureza preventiva capazes de minimizar as causas de mal-estar na organização.  

 

Art. 9º Os indicadores de cada eixo corresponderão às métricas que 

proporcionarão informações sobre seu desempenho e evolução, com vistas aos controles 

exigidos, à comunicação e à evolução contínua. 

Parágrafo Único. Constituem indicadores mínimos para as políticas 

estabelecidas: 

I - desvio padrão das horas de capacitação por servidor; 

II - percentual de servidores capacitados em competências técnicas 

III - índice de impacto do treinamento no trabalho; 

IV - índice médio de desempenho; 

V - percentual de doenças ocupacionais;  

VI - índice de rotatividade; e 

VII - índice de qualidade de vida no trabalho. 

Art. 10. A Política de Gestão de Pessoas do Iphan aplica-se a todos os 

servidores, gestores e colaboradores do órgão, no que couber, conforme legislação vigente. 

 

Art. 11º. Revogam-se as disposições constantes da Portaria Iphan nº 13 de 18 

de janeiro de 2016, publicada no BAE – Boletim Administrativo Eletrônico do Iphan nº 

1144 – Edição Semanal de 5/2/2016. 

 

Art. 12º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

KÁTIA SANTOS BOGÉA 

Presidente 

 


