
Sumário Executivo
Auditoria de Governança de Gestão de Pessoas

A Auditoria de Governança de Gestão de Pessoas analisou
normativos internos, jurisprudências do TCU, planos e indicadores.
Além disso, houve o monitoramento de recomendações anteriores.

CONCLUSÕES DA AUDIN

• O mecanismo da liderança demonstrou fragilidade pela falta de
efetividade no funcionamento das instâncias de governança. Espera-
se que, com a revisão do modelo de governança, suas instâncias se
tornem mais atuantes, de modo a fortalecer aspectos atinentes à
avaliação, direcionamento e monitoramento da estratégia de gestão
de pessoas no CNMP.
• A falta de identificação e monitoramento dos riscos de pessoas e a
descontinuidade do planejamento da força do trabalho são pontos
de atenção, pois podem comprometer a entrega e a qualidade dos
serviços prestados.
• Sobre o mecanismo da accountabillity, verificou-se que o CNMP
dispõe de uma atuação efetiva no que diz respeito à gestão de
pessoas, pois são publicados diversos relatórios no Portal da
Transparência, como a folha de pagamento, o quantitativo de
colaboradores e o Levantamento de Governança do TCU. Ademais, o
Portal Visão 360° contém toda a estratégia de gestão de pessoas da
Instituição.
• De modo geral, o CNMP precisa aprimorar o monitoramento de
planos e indicadores, implementar a gestão de riscos,
institucionalizar políticas e diretrizes de gestão de pessoas, bem
como promover o funcionamento efetivo das instâncias de
governança em gestão de pessoas.

RECOMENDAÇÕES

• Estabelecimento da Política de Gestão de Pessoas e de Qualidade
de Vida no Trabalho;
• Promoção do planejamento da força de trabalho;
• Mapeamento e gerenciamento de riscos;
• Elaborar normativo próprio de avaliação de desempenho que
contemple a gestão por competências.

ORIGEM DA DEMANDA

Prevista no PAINT 2020, aprovada pela 
Portaria CNMP-PRESI nº 2/2020. O 

trabalho foi desenvolvido atendendo 
à classificação obtida no ISO, segundo o 

qual a Auditoria de Governança de 
Gestão de Pessoas ocupou o 5º lugar 

em ordem de importância dos 
objetos de auditoria.

OBJETIVO DO TRABALHO

Avaliar mecanismos que compõem a 
governança de gestão de pessoas: 

liderança, estratégia e accountability.

ESCOPO

• Existência de normativos;
• Instâncias de governança de gestão 
de pessoas;
• Estratégias e Políticas;
• Avaliação de desempenho;
• Capacitação;
• Planejamento e monitoramento de 
planos e indicadores;
• Gestão de riscos.
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