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de gestão

Composição da 
lista tríplice

Seleção final 
pelo 

Subsecretário-
Geral da RFB
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Análise curricular e entrevista

• Comissão de Seleção designada especificamente para esse fim

Quesitos avaliados pela Comissão de Seleção

• Competências para a gestão de estratégias;

• Competências para a gestão de resultados;

• Competências para a gestão de pessoas;

• Plano de gestão
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Pontuação

• número 1 (um): nenhuma evidência da competência necessária ao exercício do cargo 
de gestão;

• número 2 (dois): pouca evidência da competência necessária ao exercício do cargo de 
gestão;

• número 3 (três): algumas evidências da competência necessária ao exercício do cargo 
de gestão;

• número 4 (quatro): boas evidências da competência necessária ao exercício do cargo 
de gestão; e

• número 5 (cinco): fortes evidências da competência necessária ao exercício do cargo 
de gestão.
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Verificação de competências
Características 

• Perguntas abertas

• Verbos de ação no passado

• Experiência passada do candidato

• Comportamento em situações específicas 

Não se recomenda

• Perguntas fechadas

• Perguntas de múltipla escolha

• Perguntas hipotéticas

• Generalizações



Entrevista comportamental
Partilhe conosco uma situação em que necessitou mediar um conflito entre servidores 
de sua equipe. Como você procedeu para conhecer a situação e o posicionamento das 
partes?

• Competência: Gestão de Conflitos

• Evidências comportamentais: 

• Ouve atentamente, e de forma não coercitiva, todas as partes envolvidas no 
conflito;

• Identifica os pontos comuns e divergentes em todas as manifestações das partes;

• Analisa o mérito de cada manifestação de forma racional, neutra, com 
impessoalidade e com base na legislação vigente;



Entrevista comportamental

Conte-nos sobre uma situação recente de incerteza em sua rotina de trabalho, em que 
você teve que improvisar uma solução para um problema inédito. Como você se 
comportou?

• Competência: Resiliência

• Evidências comportamentais: 

• Reage com tranquilidade à incerteza inerente ao ambiente organizacional;

• Adapta-se de forma positiva e salutar a situações de dificuldade;



Entrevista comportamental
Na gestão de uma equipe, recorde conosco uma situação em que você precisou comunicar uma nova 
iniciativa da RFB que iria implicar mudanças na estrutura e nas rotinas de trabalho. Que medidas você 
tomou para informar e orientar a equipe? Como conduziu o planejamento das mudanças? Como 
preparou a equipe para as mudança necessárias?

• Competência: Inovação e Mudança

• Evidências comportamentais: 

• Orienta a equipe sobre a razão da mudança, focando seus aspectos positivos e 
reduzindo incertezas e inseguranças; 

• Constrói, em conjunto com a equipe, soluções para os problemas apresentados no 
processo de mudança;

• Adota medidas de transição e ajustes de atividades na implementação das 
mudanças;

• Identifica situações e propõe mudanças onde essas se fazem necessárias;



Entrevista comportamental

Relembre conosco um projeto que você coordenou, ou de que participou, que exigiu a colaboração de 
pessoas de outras áreas ou mesmo de outras instituições. Qual foi seu papel no projeto? Como os 
parceiros foram selecionados? Como se deu a comunicação entre os parceiros durante o projeto? Que 
dificuldade surgiram? Como elas foram contornadas? Quais foram os resultados positivos e negativos de 
todo o processo?

• Competência: Coordenação e Colaboração em Rede

• Evidências comportamentais: 

• Identifica atores internos e externos que possam contribuir para o alcance das 
metas e objetivos da equipe e da instituição;

• Propõe parcerias e articulações baseadas na capacidade de cada ator para o 
desenvolvimento da rede;



Início

• 10 de setembro de 2020 

Números

• 34 Processos de seleção encerrados

• 23 Processos de seleção em andamento

• Início de 2024 – fecha 1º ciclo de renovação de Delegados 

Seleção interna de dirigentes - Prosed



Cogep agradece a atenção!


