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METODOLOGIA BASEADA NO CATÁLOGO DE OBJETOS TEMÁTICOS1 

 

 

1. O QUE É O CATÁLOGO DE OBJETOS TEMÁTICOS DE ATUAÇÃO? 

 

É uma lista de áreas de atuação dos servidores, elaborada para facilitar a 

identificação de necessidades de desenvolvimento. O catálogo (Anexo I) foi elaborado 

para contemplar, sem exceção, todas as atividades que podem ser desempenhada por 

um servidor público federal. Toda capacitação contemplará, portanto, uma ou mais 

dentre essas áreas. 

 

2. COMO ELE É ESTRUTURADO? 

 

O catálogo é composto por quatro áreas de atuação: 

 

• Finalística (políticas públicas). 

• Gerência. 

• Liderança. 

• Sistemas estruturadores. 

 

Em cada área de atuação são elencados diversos objetos temáticos que 

correspondem a temas específicos de atuação. A depender de suas atribuições, um 

servidor pode atuar em vários objetos temáticos, de uma única ou de mais de uma 

área de atuação. Por exemplo, um gerente de projeto exerce liderança em sua equipe 

e pode realizar atividades de um sistema estruturador relacionadas à implementação 

de uma política pública. 

A maior parte das atividades operacionais são comuns a distintas organizações, 

variando-se apenas a forma de execução. Podem, portanto, ser classificadas em um 

sistema estruturador. Por exemplo: o uso de planilhas eletrônicas é uma atividade 

relacionada ao sistema estruturador Tecnologia da Informação e Comunicação. 

Embora tenha sido elaborada para contemplar todas as atividades que um 

servidor possa executar, a principal finalidade do catálogo de objetos temáticos é 

servir como lembrete ou orientador. Cada usuário poderá unir objetos temáticos, 

segregá-los ou redigi-los a seu gosto, lembrando que ele é apenas a base para o que se 

realmente se deseja: identificar necessidades de desenvolvimento. 

 

 

                                                           
1
 FONTE: Guia de Elaboração de Plano de Desenvolvimento de Pessoas (2019). 
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3. COMO UTILIZÁ-LO? 

 

 Acesse o catálogo de objetos temáticos. 

 Analise cada um dos objetos temáticos. Assinale aqueles que, em sua avaliação, 

pelo menos um servidor da unidade precise participar de uma ação de 

desenvolvimento relacionada ao objeto temático analisado no próximo ciclo anual 

de desenvolvimento. 

 Especifique a necessidade de desenvolvimento. O anexo II apresenta dezenas de 

exemplos úteis para se aprender a especificar uma necessidade de 

desenvolvimento com base em um objeto temático. Cada objeto temático poderá 

ter uma ou mais necessidades de desenvolvimento associadas. 

 Analise se há excesso ou falta de necessidades de desenvolvimento que precisam 

ser atendidas no próximo ano. Planeje com cautela: esteja certo de incluir tudo o 

que for necessário e, ao mesmo tempo, apenas o que for necessário. 

 

 

ANEXO I - CATÁLOGO DE OBJETOS TEMÁTICOS 

 

1. Área de Atuação Finalística (Políticas Públicas) 

 Conhecimento técnico sobre os temas específicos da unidade. 

 Conhecimento sobre a implementação prática dos temas específicos da unidade. 

 Habilidade de compreender e comparar contextos da aplicação prática de 

sistemáticas, fatores determinantes, ambiente, vantagens e desvantagens das 

soluções, benefícios, externalidades, resultados e impactos. 

 Conhecimento prático sobre como transformar ideias e diretrizes em propostas 

normativas. 

 Conhecimento técnico sobre como elaborar e analisar atos normativos: PECs, MPs, 

PLs, Decretos, Portarias, INs, etc. 

 Habilidade de elaboração e análise de atos normativos: PECs, MPs, PLs, Decretos, 

Portarias e INs. 

 Conhecimento técnico sobre como elaborar e analisar Notas Técnicas e Exposições 

de Motivos. 

 Habilidade de elaboração e análise de Notas Técnicas e Exposições de Motivos. 

 Formulação de políticas públicas. 

 Implementação de políticas públicas. 

 Monitoramento de políticas públicas. 

 Avaliação de políticas públicas. 
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2. Área de Atuação Gerencial 

 Gerenciamento de custos. 

 Gerenciamento do tempo. 

 Gerenciamento de processos. 

 Gerenciamento de pessoas. 

 Gerenciamento da informação e das comunicações. 

 Gerenciamento de partes interessadas. 

 Gerenciamento de aquisições. 

 Gerenciamento do risco. 

 Gerenciamento da qualidade das entregas. 

 Gerenciamento de crises. 

 Visão sistêmica. 

 

3. Área de Atuação Liderança 

 Condução de Mudanças. 

 Inovação. 

 Autocrítica. 

 Autocontrole. 

 Empatia. 

 Representação Institucional. 

 Comunicação eficaz. 

 Relacionamento interpessoal 

 Flexibilidade. 

 Negociação. 

 Gestão de conflitos. 

 Construção de equipes. 

 Delegação. 

 Desenvolvimento de equipes. 

 Gerenciamento de equipes. 

 Inspirar pessoas. 

 Devolutiva (feedback). 

 Orientação por resultados. 

 Processo decisório. 

 Articulação. 
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4. Área de Atuação Sistema Estruturador 

 

Sistema 

Estruturador 
Objeto Temático 

Organização e 

Inovação 

Institucional 

 Uniformização e integração de ações das unidades. 

 Desenvolvimento de padrões de qualidade e de racionalidade. 

 Melhoria do desempenho institucional. 

 Otimização da utilização dos recursos disponíveis e redução de custos 
operacionais. 

 Garantia da continuidade dos processos de organização e de inovação 
institucional. 

 Racionalização de métodos e de processos administrativos. 

 Planejamento, execução e controle das atividades de organização e de 
inovação institucional. 

 Criação, fusão, reorganização, transferência e extinção de órgãos e 
entidades. 

 Revisão de categoria jurídico-institucional dos órgãos e entidades. 

 Revisão de estrutura regimental e de estatuto. 

 Definição das competências dos órgãos, entidades, unidades. 
administrativas e das atribuições de seus dirigentes. 

 Remanejamento de cargos em comissão e funções de confiança. 

Planejamento e 

Orçamento 

 Elaboração, acompanhamento, monitoramento e avaliação de planos e de 
programas nacionais e setoriais. 

 Elaboração, acompanhamento, monitoramento e avaliação de projetos de 
lei do plano plurianual e de diretrizes orçamentárias. 

 Planejamento, execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação dos 
programas, dos projetos e das atividades previstos no PPA. 

 Manutenção de sistema de informações relacionado a indicadores 
econômicos e sociais. 

 Manutenção de mecanismos para desenvolver previsões e informação 
estratégica sobre tendências e mudanças no âmbito nacional e 
internacional. 

 Identificação, análise e avaliação dos investimentos estratégicos do governo, 
suas fontes de financiamento e sua articulação com os investimentos 
privados. 

 Realização de estudos e pesquisas socioeconômicas e análises de políticas 
públicas. 

 Estabelecimento de políticas e diretrizes gerais para a atuação das empresas 
estatais. 

 Harmonização dos orçamentos federais com o plano plurianual. 

 Desenvolvimento e aperfeiçoamento do processo orçamentário federal 

 Classificações orçamentárias. 

 Consolidação das informações orçamentárias. 

Serviços Gerais 

 Construção, demolição, e manutenção de edifícios públicos e imóveis 
residenciais e das respectivas instalações. 

 Contratação de serviços de terceiros para a execução de obras e serviços de 
construção, reforma, manutenção, demolição, zeladoria e vigilância de 
edifícios públicos e imóveis funcionais. 

 Padrões e especificações do material para uso do serviço público. 

 Licitação, contratação, aquisição, recebimento, registro, guarda, requisição, 
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distribuição e utilização de material permanente e de consumo. 

 Conservação, recuperação, manutenção, inventário, baixa e alienação de 
material permanente e de consumo. 

 Aquisição, distribuição, alienação, conservação, guarda, manutenção e 
utilização de veículos oficiais. 

 Locação de serviços de terceiros no transporte de servidores, material e 
equipamento. 

 Aquisição de passagens nos deslocamentos de servidores. 

 Utilização, reaproveitamento, padronização, reprodução e aquisição de 
papéis e de formulários. 

 Transmissão e recepção de comunicações administrativas e de 
documentação. 

Documentação e 
Arquivo 

 Acesso aos documentos de arquivo e às informações neles contidas, 
resguardados os aspectos de sigilo e as restrições administrativas ou legais. 

 Coordenação, execução e controle de atividades de gestão de documentos 
de arquivo. 

 Normas relativas à gestão de documentos de arquivo. 

 Racionalização e redução de custos operacionais e de armazenagem da 
documentação arquivística. 

 Preservação do patrimônio documental arquivístico. 

 Padronização relativa às atividades de produção, classificação, registro, 
tramitação, arquivamento, preservação, empréstimo, consulta, expedição, 
avaliação, transferência e recolhimento ou eliminação de documentos de 
arquivo e ao acesso às informações neles contidas. 

 Elaboração de código de classificação de documentos de arquivo e 
acompanhamento de sua aplicação. 

 Aplicação do código de classificação e da tabela de temporalidade e 
destinação de documentos de arquivo relativa às atividades-meio. 

 Elaboração e aplicação da tabela de temporalidade e destinação de 
documentos de arquivo relativa às atividades-fim. 

Custos 

 Estabelecimento de critérios e de processos para coleta e produção de 

informações de custos. 

 Apuração dos custos dos projetos e das atividades. 

 Ampliação da consistência das informações de custos. 

 Sistema de Informações de Custos do Governo Federal. 

 Produção de relatórios gerenciais para subsidiar o processo de avaliação dos 

custos. 

 Disseminação das informações de custos. 

 Estudos para aprimorar a qualidade dos gastos públicos. 

 Auditorias que tenham por objeto os custos dos projetos e das atividades. 

Administração 
Financeira 

 Administração dos haveres financeiros e mobiliários do Tesouro Nacional. 

 Elaboração da programação financeira do Tesouro Nacional. 

 Gerenciamento da Conta Única do Tesouro Nacional Subsídio à formulação 
da política de financiamento da despesa pública. 

 Gestão da dívida pública mobiliária federal e da dívida externa de 
responsabilidade do Tesouro Nacional. 

 Controle da dívida decorrente de operações de crédito de responsabilidade, 
direta e indireta, do Tesouro Nacional. 

 Administração das operações de crédito sob a responsabilidade do Tesouro 
Nacional. 
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 Manutenção dos compromissos que onerem, direta ou indiretamente, a 
União junto a entidades ou organismos internacionais. 

 Edição de normas sobre a programação financeira e a execução 
orçamentária e financeira. 

 Acompanhamento, sistematização e padronização da execução da despesa 
pública. 

Contabilidade 

 Registro de atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, 

financeira e patrimonial da União. 

 Evidência de operações realizadas e de seus efeitos sobre a estrutura do 

patrimônio da União. 

 Evidência dos recursos dos orçamentos vigentes, das alterações decorrentes 

de créditos adicionais, das receitas prevista e arrecadada, da despesa 

empenhada, liquidada e paga à conta desses recursos e as respectivas 

disponibilidades. 

 Evidência, perante a Fazenda Pública, da situação de todos quantos, de 

qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou 

guardem bens a ela pertencentes ou confiados. 

 Evidência da situação patrimonial do ente público e suas variações. 

 Evidência dos custos dos programas e das unidades da Administração 

Pública Federal. 

 Evidência da aplicação dos recursos da União. 

 Evidência da renúncia de receitas. 

Gestão De 
Pessoas 

 Estruturação da força de trabalho. 

 Recrutamento e seleção. 

 Provimento. 

 Realização de pagamento. 

 Concessão de auxílios, recompensas e compensações. 

 Desenvolvimento de pessoas. 

 Atenção à saúde. 

 Relações de trabalho. 

 Monitoramento da vida funcional. 

 Monitoramento de documentos e processos relacionados a gestão de 

pessoas. 

 Desligamento e vacância. 

 Benefícios previdenciários. 

Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação 

 Governança de tecnologia da informação e comunicação. 

 Gestão dos recursos de tecnologia da informação e comunicação. 

 Plataformas e serviços de tecnologia da informação e comunicação e 

governo digital. 

 Aquisição e gestão de contratos relativos a produtos e serviços de tecnologia 

da informação e comunicação. 

 Elaboração e acompanhamento da execução do orçamento de tecnologia da 

informação e comunicação. 

 Gestão da infraestrutura tecnológica da rede compartilhada de comunicação 

 Políticas e diretrizes de governança de dados. 

 Compartilhamento de bases de dados e de informações. 
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 Segurança da informação e de proteção a dados pessoais. 

 Prospecção, desenho e melhorias de arquiteturas, de metodologias, de 

processos, de aplicações, de plataformas e de bases tecnológicas. 

 Atividades referentes à política de software público. 

 Diretrizes e padrões para a prestação e para a avaliação de serviços públicos. 

 Soluções de tecnologia da informação e comunicação com objetivo de 

melhorar a experiência do usuário na prestação dos serviços públicos. 

Controle 
Interno 

 Avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, da 
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. 

 Comprovação da legalidade e avaliação dos resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como da 
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 

 Controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos 
e haveres da União. 

 Apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional. 

Ouvidoria 

 Recebimento, análise e resposta às manifestações encaminhadas por 
usuários de serviços públicos. 

 Manutenção de sistema para o recebimento, a análise e o atendimento das 
manifestações recebidas de usuários. 

 Consolidação das manifestações dos usuários e divulgação de estatísticas, 
incluindo as indicativas de nível de satisfação dos usuários com os serviços 
públicos prestados. 

 Mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou a entidade pública. 

 Aferição do nível de satisfação dos usuários de serviços públicos. 

 Adoção de medidas para a prevenção, a correção de falhas e omissões, e 
para o aprimoramento da prestação de serviços públicos. 

 Ampliação da participação do usuário e da sociedade na administração 
pública 

 Coordenação ou articulação entre as unidades de ouvidoria. 

Correição 

 Proposição de medidas que visem a inibir, a reprimir e a diminuir a prática 
de faltas ou irregularidades cometidas por servidores contra o patrimônio 
público. 

 Padronização ou aprimoramento das atividades relacionadas às atividades 
de correição. 

 Instauração de sindicâncias, procedimentos e processos administrativos 
disciplinares. 

 Execução dos procedimentos relativos aos processos administrativos 
disciplinares e sindicâncias. 

 Gestão e controle técnico das atividades correcionais. 

 Supervisão das atividades de correição. 

 Realização de ações conjugadas das unidades integrantes do sistema de 
correição. 

 Julgamento dos processos, dos procedimentos e das sindicâncias. 

 Consolidação e sistematização de dados relativos aos resultados das 
sindicâncias e processos administrativos disciplinares, bem como à aplicação 
das penas respectivas. 

Comunicação 

 Comunicação digital. 

 Comunicação pública. 

 Promoção. 

 Patrocínio. 

 Publicidade. 
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 Relações com a imprensa. 

 Relações públicas. 

Ética 

 Integração dos órgãos, dos programas e das ações relacionadas com a ética 
pública. 

 Implementação de políticas públicas tendo a transparência e o acesso à 
informação como instrumentos fundamentais para o exercício de gestão da 
ética pública. 

 Compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos e de 
gestão relativos à ética pública. 

 Estabelecimento e efetivação de procedimentos de incentivo e incremento 
ao desempenho institucional na gestão da ética pública do estado brasileiro. 

 Atuação como instância consultiva em matéria de ética pública. 

 Submissão de medidas para seu aprimoramento. 

 Respostas a dúvidas. 

 Apuração de condutas em desacordo com as normas. 

 

 

ANEXO II - EXEMPLOS DE USO DO CATÁLOGO DE OBJETOS TEMÁTICOS 

 

1. Área De Atuação Finalística (Políticas Públicas) 

Objeto Temático Necessidade a ser atendida 

Conhecimento técnico sobre os temas 

específicos da unidade. 

 Aprimorar o conhecimento técnico sobre a 

redução do desmatamento de florestas 

tropicais sobre as mudanças climáticas. 

 Aprimorar o conhecimento técnico sobre o 

uso de fontes alternativas de energia, 

incluindo análises de custo-benefício. 

Conhecimento sobre a implementação prática 

dos temas específicos da unidade. 

 Conhecer experiências internacionais sobre a 

implementação de legislações restritivas ao 

desmatamento. 

 Aprender sobre métodos e equipamentos 

utilizados para otimizar a eficiência 

energética de usinas de energia eólica. 

Habilidade de compreender e comparar 

contextos da aplicação prática de sistemáticas, 

fatores determinantes, ambiente, vantagens e 

desvantagens das soluções, benefícios, 

externalidades, resultados e impactos. 

 Aprender a comparar a eficiência energética, 

bem como a realizar análises de custo-

benefício de fontes alternativas de energia. 

 Aprender a estimar o impacto sobre a 

agricultura na hipótese de redução do uso de 

defensivos agrícolas considerados 

 cancerígenos, como o glifosato. 
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2. Área de Atuação Gerencial 

Objeto Temático Necessidade a ser atendida 

Gerenciamento de custos 

 Aprimorar a forma de realização da 

estimativa de custos de projetos. 

 Aprender a utilizar ferramentas 

informatizadas para a realização do 

gerenciamento dos custos dos projetos. 

Gerenciamento do tempo 

 Aprimorar a forma de realização da 

estimativa de tempo necessário para a 

conclusão de etapas de projeto. 

 Aprender a utilizar ferramentas e técnicas 

para otimização do uso do tempo e para 

priorização de atividades. 

 

3. Área de Atuação Liderança 

Objeto Temático Necessidade a ser atendida 

Condução de Mudanças 

 Aprimorar a habilidade de orientar a equipe 

sobre como as mudanças irão afetar o 

ambiente de trabalho. 

 Aprimorar a habilidade de manter 

comportamento assertivo mesmo quando as 

situações não são favoráveis. 

Inovação 

 Aprimorar a habilidade e a atitude de 

proporcionar ambiente de trabalho aberto à 

iniciativa, a sugestões e ao diálogo. 

 Aprimorar a habilidade e a atitude de 

reconhecer os membros da equipe que 

propõem novas soluções às rotinas 

estabelecidas e aos desafios organizacionais. 

 

4. Área de Atuação – Sistema Estruturador 

Organização e Inovação Institucional 

Objeto Temático Necessidade a ser atendida 

Uniformização e integração de ações das 

unidades 

 Ampliar o conhecimento sobre a experiência 

de órgãos e entidades em práticas de 

uniformização de ações de vários órgãos e 

entidades. 

Desenvolvimento de padrões de qualidade 

e de racionalidade 

 Conhecer e utilizar com eficiência e eficácia 

metodologia para identificação de melhores 

práticas. 
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 Conhecer e utilizar com eficiência e eficácia 

metodologia para padronização de processos. 

Melhoria do desempenho institucional 

 Conhecer metodologias para identificação de 

melhores práticas. 

 Utilizar conceitos, metodologias e 

ferramentas para gestão estratégica de 

organizações. 

Racionalização de métodos e processos 

administrativos 

 Conhecer metodologias para identificação de 
melhores práticas. 

 Conhecer metodologias para padronização e 
gestão de processos. 

 Aprender a utilizar ferramenta informatizada 
para representação gráfica de processos. 

 Aprender como estabelecer indicadores e 
como gerir processos com o auxílio de 
indicadores. 

Revisão de estrutura regimental e de 

estatuto 

 Aprimorar o conhecimento relacionado às 
técnicas legislativas de redação de atos 
normativos. 

 Redigir estruturas regimentais de acordo com 
as técnicas legislativas vigentes. 

 

Planejamento e Orçamento 

Objeto Temático Necessidade a ser atendida 

Elaboração, acompanhamento, 

monitoramento e avaliação de planos e 

programas nacionais e setoriais 

 Aprender como estabelecer indicadores. 

 Aprender como formular políticas públicas. 

 Aprender como avaliar políticas públicas. 

Elaboração, acompanhamento, 

monitoramento e avaliação de projetos 

de lei do plano plurianual e de diretrizes 

orçamentárias 

 Utilizar de forma eficiente e eficaz o sistema 
utilizado para registro e monitoramento de 
programas do PPA. 

 Identificar e descrever o funcionamento do 
ciclo de gestão do investimento público. 

 Aprender conceitos, princípios e métodos de 
macroeconomia com o propósito de atuar de 
forma eficiente e eficaz na avaliação 
socioeconômica de projetos. 

Planejamento, execução, 

acompanhamento, monitoramento e 

avaliação dos programas, projetos e 

atividades previstos no PPA 

 Aprender como estabelecer indicadores. 

 Aprender como formular políticas públicas. 

 Aprender como realizar a avaliação ex ante 

de políticas públicas. 

 Aprender como avaliar políticas públicas. 

 Aprender como avaliar de forma eficiente e 
eficaz o impacto de programas e políticas 
sociais. 

 Aprimorar a habilidade de avaliar políticas 
públicas da área social. 
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Serviços Gerais 

Objeto Temático Necessidade a ser atendida 

Padrões e especificações do material para 
uso do serviço público 

 Aprender a descrever especificações de 
materiais para uso do serviço público. 

 Aprender a utilizar a ferramenta 
informatizada XPTO para gestão de materiais 
de consumo. 

 Aprender a utilizar com eficiência e eficácia a 
técnica “ClassMat” de classificação de 
materiais de consumo. 

Licitação, contratação, aquisição, 
recebimento, registro, guarda, requisição, 

distribuição e utilização de material 
permanente e de consumo 

 Elaborar de forma eficiente e eficaz de 
termos de referência para a aquisição de 
materiais permanentes e de consumo. 

 Usar de forma eficiente e eficaz do Painel de 
Compras Públicas, incluindo a realização de 
pesquisas. 

 Aprimorar a forma de atender ao público. 

Conservação, recuperação, manutenção, 
inventário, baixa e alienação de material 

permanente e de consumo 

 Ampliar o conhecimento sobre a legislação 
relacionada a inventário de material 
permanente. 

 Utilizar de forma eficaz metodologia para 
identificação de melhores práticas 
(benchmarking). 

 

Documentação e Arquivo 

Objeto Temático Necessidade a ser atendida 

Acesso aos documentos de arquivo e às 
informações neles contidas, resguardados os 

aspectos de sigilo e as restrições administrativas 
ou legais 

 Aprender os principais conceitos dos 

normativos sobre transparência e Lei de 

Acesso à Informação. 

Normas relativas à gestão de documentos de 
arquivo 

 Aprender os principais conceitos 

inseridos nas normas relativas à gestão 

de documentos de arquivo. 

 Utilizar com eficiência e eficácia as 

normas relativas à gestão de documentos 

de arquivo. 

Racionalização e redução de custos operacionais 
e de armazenagem da documentação 

arquivística 

 Conhecer em profundidade casos 

práticos de redução de custos de 

armazenamento de documento. 

Elaboração de código de classificação de 
documentos de arquivo e acompanhamento de 

sua aplicação 

 Construir metodologia de elaboração de 

tabela de classificação de área-fim 

 Aprender casos práticos de aplicação de 

tabelas de classificação de área-fim. 
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Custos 

Objeto Temático Necessidade a ser atendida 

Apuração dos custos dos projetos e atividades  Aprendizado de técnicas de apuração de 
custos de projetos. 

Ampliação da consistência das informações 
de custos 

 Conhecimento sobre as práticas realizadas na 
administração pública para ampliação da 
consistência das informações de custos. 

Sistema de Informações de Custos do 
Governo Federal 

 Utilização eficiente e eficaz do módulo de 
inserção de informações do Sistema de 
Informações de Custos do Governo Federal. 

 Utilização eficiente e eficaz do módulo de 
gestão de informações do Sistema de 
Informações de Custos do Governo Federal. 

 Aprendizado sobre o gerenciamento de 
projetos com o uso de metodologia ágil. 

 

Tecnologia da Informação e Comunicação 

Objeto Temático Necessidade a ser atendida 

Plataformas e serviços de tecnologia da 
informação e comunicação e governo digital 

 Melhorar apresentações gerenciais em Power 
Point. 

 Utilizar de forma eficiente e eficaz recursos 
avançados do excel, como tabela dinâmica. 

 


