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GESTÃO DE PESSOAS NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL 

 

 

TATHIANE BATISTEL ALBINI 

 

RESUMO  

 

Este trabalho teve como objetivo realizar uma análise na gestão de pessoas 

dentro da Administração Pública, tendo como campo de pesquisa uma unidade de 

saúde básica no município de Paranaguá. Com o intuito de conhecer as 

regulamentações legais no âmbito da administração pública, recorreu-se as 

legislações trabalhistas para compreender de que forma se dá a Gestão de Pessoas 

no âmbito da Gestão Municipal. Foram realizadas pesquisas em artigos acadêmicos, 

teses e dissertações que discutem a Gestão Pública, sobre tudo a Gestão de Pessoas 

na esfera pública. Ao final deste trabalho foi possível perceber que a gestão de 

pessoas o âmbito da esfera pública, enfrenta grandes desafios, pois as teorias de 

administração, geralmente não dão conta de explicar os fenômenos políticos que 

circundam a administração pública, e também as diversas formas de contratação que 

geram relações de poder entre os servidores, que não está previsto nas legislações e 

nas regulamentações do trabalho público.  

 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Serviços Públicos. Administração 

Pública. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em tempos de grandes escândalos no cenário político nacional, é comum que 

a sociedade veja o servidor público com um ar de desconfiança, alimentando uma 

imaginação de um trabalhador cheio de privilégios e um serviço desorganizado e de 

má qualidade. 

Pois bem, este trabalho teve como objetivo analisar a gestão de pessoas dentro 

de uma repartição pública municipal, no intuito de compreender a gestão pública e as 

formas de gestão de pessoas utilizadas. 

Neste sentido foram realizadas pesquisas nas legislações trabalhistas que 

regem dentro das repartições públicas, sobre tudo, a Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), o Estatuto dos Servidores Municipais de Paranaguá e a lei Federal 

Nº 8745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre contratação por tempo 

determinado no serviço público. 

Foi eleito um posto de saúde, localizado na periferia do município de 

Paranaguá, e que a mantenedora da repartição é a Prefeitura municipal da mesma 

cidade. 

Foram realizadas pesquisas em livros de administração pública e em artigos 

acadêmicos, teses e dissertações de autores que discutem a gestão pública sobre 

tudo a gestão de pessoas. 

Por uma questão didática este trabalho foi dividido em quatro capítulos, sendo 

este primeiro a Introdução, onde é apresentado um panorama geral do trabalho e seus 

principais objetivos. 

No segundo capítulo foi apresentada uma revisão da legislação trabalhista no 

que tange o serviço público, e algumas contribuições de autores que discutem a 

gestão de pessoas no serviço público. 

Já no terceiro capitulo foram apresentadas as informações coletadas através 

da pesquisa de campo realizada na repartição pública, e os principais dados 

coletados. 

No quarto e último capítulo foram colocadas as principais conclusões 

construídas a partir do desenvolvimento de toda esta pesquisa.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA E LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

Primeiramente é necessário situar o leitor sobre o assunto que sera discutido 

ao longo deste trabalho, neste sentido vale esclarecer que se trata de uma pesquisa 

que pretende compreender a gestão de pessoas no serviço publico, para tanto fez-se 

um pequeno estudo de caso em uma repartição publica municipal. 

Quando se fala em gestão de pessoas a primeira coisa que vem na memoria é 

o conhecido setor de Recursos Humanos, mas é importante ressaltar que os R.H., 

como é conhecido, assumiu em muitas empresas a função da gestão das pessoas, 

pois antigamente o R.H, era um setor da empresa que trabalhava mecanicamente, 

onde contratava, confeccionava a folha de pagamento, demitia, e realizava outras 

funções rotineiras. 

A Gestão de pessoas vai além destas rotinas de R.H., pois como o próprio 

nome sugere ela “gere” as pessoas, e este gerenciamento é muito mais complexo, 

pois exige analisar as competências de seus colaboradores, planejar treinamentos e 

aperfeicoamentos de pessoas, entre outras atividades complexas. De acordo com 

Sovienski e Stigar (2008, p54); 

“A Gestão de Pessoas é caracterizada pela participação, capacitação, 
envolvimento e desenvolvimento do bem mais precioso de uma organização, 
o Capital Humano, que nada mais é do que as pessoas que a compõe. Cabe 
à área de Gestão de Pessoas a nobre função de humanizar as empresas”    

Portanto, a gestão de pessoas passa a assumir uma função qualitativa, e não 

mais quantitativa, pois ela não deverá tratar os seus colaboradores como um número, 

mais sim um capital da empresa. 

Mas e no serviço público como esta gestão funciona? Foi justamente esta 

pergunta que instigou o desenvolvimento deste trabalho, pois como é de 

conhecimento de todos, dentro do serviço público existem os servidores “efetivos”, 

que são os servidores que adentraram no serviço público atraves de concurso, existe 

ainda os chamados “cargos comissionados”, que são pessoas contratadas para 

exercerem cargos de direção dentro das administrações públicas, geralmente 

indicados através de relações políticas e existem ainda os contratados 

temporariamente, que geralmente passam por um processo seletivo e adentram no 

serviço público por um tempo determinado, geralmente um ano, não tendo direito a 

estabilidade funcional. 
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Como a gestão pública possui essa especificidade na contratação e na gestão 

das pessoas diferentemente do setor privado, recorreu-se a legislação trabalhista para 

compreender as fundamentações legais deste processo. 

Neste sentido, recorreu-se a constituição federal para compreender 

primeiramente o que diz a carta magna sobre as formas de contratação de pessoal no 

serviço público. 

A constituição Federal(1988) em seu artigo 37, que trata da Administração 

Pública define o seguinte: 

CAPÍTULO VII 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte:     
I - Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros 
que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei;                           
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração; (GRIFOS MEU).                

De acordo com o texto, é possivel compreender os princípios que regem a 

administração pública e também as formas legais de contratação, sejam através de 

concurso público ou as nomeações em cargo de comissão. 

Neste sentido pode-se compreender duas das três formas de contratação no 

serviço público, porém existe ainda a terceira possibilidade que a contratação através 

de Processo Seletivo Simplificado, que não é a mesma coisa que concurso público, 

pois o contrato de trabalho tem data de inicio e data de termino, neste caso a 

legislação que regulamenta o processo e a lei nº 8.745 de 9 de Dezembro de 1993, 

vejamos o que diz o texto da lei: 

 

Art. 1º Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 
público, os órgãos da Administração Federal direta, as autarquias e as 
fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo 
determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei. 
Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse 
público: 
I - Assistência a situações de calamidade pública; 
II - Assistência a emergências em saúde pública;   
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III-realização de recenseamentos e outras pesquisas de natureza estatística 
efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE;   
IV - Admissão de professor substituto e professor visitante; 
V - Admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro; 
VI - Atividades: ...  

Esta lei é específica para o serviço publico federal, porem os Estados e 

municipios promulgaram suas leis com base nesta, adotando o principio da isonomia 

na administração pública. 

Logo, do ponto de vista da legalidade, foi possivel compreender as formas de 

contratação no serviço público de forma geral, diferentemente da administração das 

empresas privadas que utilizam as Consolidações das Leis Trabalhistas (CLT), para 

fundamentar suas relações de trabalho. 

Mas apenas conhecer a legalidade nas formas de contratação no serviço 

público, não da conta de compreender a gestão de pessoas dentro das repartições 

públicas, para responder esta questão se fez necessário executar uma pesquisa de 

campo para compreender na prática de que forma a gestão de pessoas é gerenciada 

dentro das repartições públicas. 

3 A GESTÃO DE PESSOAS NA PRÁTICA DA REPARTIÇÃO PÚBLICA 

Antes da realização da pesquisa de campo, foi agendada uma conversa com a 

chefe da repartição pública, e o passo seguinte foi a apresentação da proposta para 

a gestora que prontamente aceitou a realização da mesma. 

Trata-se de uma unidade de saúde básica, localizada na periferia da cidade de 

Paranaguá e mantida pela Prefeitura Municipal. 

A metodologia utilizada foi através de entrevistas gravadas com os servidores 

e com a chefe daquela repartição, foram necessários três dias para a realização da 

pesquisa, onde no primeiro dia foi feita a entrevista com a gestora e foram coletados 

alguns dados em relação aos servidores. 

O posto de saúde pesquisado tem em seu quadro funcional, 40 servidores, 

distribuídos, conforme tabela abaixo: 
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Contr

ato 

Função Servi

dores 

Tempo 

/média 

PSS Agente Comunitário de Saúde 30 12 meses 

Concu

rsado 

Atendente/ Aux. Administrativo/ Gerais 9 10 anos 

Cargo Chefe do Posto 1 2 anos 

Fonte: Prefeitura Municipal de Paranaguá/2018 

 

Em uma leitura muito superficial sobre o quadro de funcionários já da para ter 

uma base dos desafios da gestão de pessoas para a chefe da repartição, uma vez 

que a forma de contratação estabelece relações de poder entre os servidores. 

Foram entrevistados 10 servidores, sendo a chefe, 02 servidores concursados 

e 7 servidores PSS.  

No que tange a pesquisa de campo, as perguntas que nortearam as entrevistas 

foram:  

 De que forma você enxerga a gestão de pessoas no teu trabalho? 

 Existem cursos de formação e capacitação para a sua função? 

 Quais os principais conflitos no dia a dia do Trabalho? 

 Você se considera um bom servidor público? 

Lembrando que as perguntas não foram feitas de forma direta, foram feitas 

através de uma conversa que levasse o entrevistado a responder estas questões 

ainda que indiretamente. 

Dentro de uma compilação possível, ou seja, considerando o que a maioria dos 

entrevistados responderam, pode-se perceber que todos exceto a gestora disseram 

que tanto a prefeitura quanto o posto de saúde consideram a gestão de pessoas do 

posto ruim ou péssimo, pois carece de hierarquia burocrática do serviço público, 

prevalecendo os “apadrinhamentos políticos” dentro das relações profissionais e 

pessoais. Outro ponto que chamou a atenção nesta perspectiva foi a falta de 

autonomia do gestor local, que é subordinado de uma coordenação, que por sua vez 

é subordinado de um diretor geral, este subordinado do secretário municipal de saúde, 

que é subordinado do prefeito da cidade. 

Portanto, há uma clara hierarquização que de acordo com os entrevistados não 

foca na resolução dos problemas de gestão de pessoas, apenas estabelece relações 

de poder, que nem sempre segue uma ordem. 
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Quanto as capacitações e formações continuadas, houve consenso, que são 

muito superficiais e que na prática servem apenas para os servidores concursados 

que necessitam de horas de capacitação para conseguirem elevações funcionais em 

seus planos de carreira, os demais servidores não têm plano de carreira, gerando 

conflitos pessoais e profissionais. 

No que diz respeito aos conflitos no cotidiano do trabalho, foi possível perceber 

na fala dos entrevistados que o vínculo empregatício é o principal vilão, ou seja, não 

há por parte dos efetivos (concursados) uma legitimação nas determinações 

solicitadas pela chefia, pelo motivo de exercer cargo de confiança (cargo político) e 

consequentemente os contratados, ainda que sem estabilidade mas que passaram 

por um processo seletivo, também se demonstram bastante insubordináveis.  

Todos os entrevistados se consideraram “bons servidores”, porem todos 

reconheceram que poderiam desenvolver um trabalho melhor, mais como justificativa 

elencaram uma série de fatores como: Falta de material de trabalho em geral, má 

remuneração, falta de motivação e péssimas condições de trabalho.  

Por uma questão ética e a pedido dos servidores, o nome dos entrevistados foi 

mantido em segredo, inclusive no momento da entrevista eles não se apresentaram 

com o nome, apenas o vínculo empregatício, a função e o tempo de serviço.  

4 CONCLUSÃO 

Tanto do ponto de vista da legalidade, quanto das teorias da administração, a 

gestão de pessoas na repartição pública pesquisada está repleta de vícios que se 

repetem em quase todos os demais serviços públicos. 

São questões muito obvias para um olhar um pouco cuidadoso, ou seja, apesar 

de haver uma burocratização e uma hierarquização, as questões políticas se 

sobressaem às questões de gestão. 

Não se respeita os princípios constitucionais da administração pública, portanto 

os resultados tendem a serem os piores possíveis, quando se tem a pessoalidade 

dentro das relações de trabalho, compromete todo e qualquer plano de gestão de 

pessoas. 

Outro ponto que deve ser considerado é a falta de incentivo tanto profissional 

quanto financeiro para a maioria dos servidores, pois é difícil gerir uma gestão de 
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pessoas onde as oportunidades profissionais não são iguais para todos, torna-se na 

prática um grande estorvo administrativo. 

De acordo com a gestora pesquisada, a fragilidade de seu vínculo empregatício 

(cargo de confiança) frente a estabilidade dos concursados e a não possibilidade de 

demissão dos contratados senão por processo administrativo, acaba limitando as 

ferramentas administrativas de gestão. 

Portanto a administração pública, sua estrutura burocrática deve ser repensada 

em todos os aspectos, tanto legais quanto estruturais. 

E pensar que a maioria dos serviços de primeira necessidade no nosso país 

são ofertados através dos serviços públicos, ou seja, a saúde a educação e a 

Segurança.  

Os desafios vão além da gestão de pessoas, pois o primeiro grande passo 

deveria ser a separação da gestão pública das questões políticas, ou seja, um modelo 

de gestão a partir da perspectiva weberiana, que já está contemplado na Constituição 

Federal do Brasil.  
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