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Dispõe sobre a criação do Programa de Gestão p.C'l 
Pessoas por Competências no âmbito ~p 

Ministério Público do Estado do Maranh~o

MPMA. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no 
'lS0 de suas atribuições legais conferidas pelo art. 127, § 2° da Constituição Federal e artigo 94 
da Constituição Estadual, 

CONSIDERANDO as recomendações do Conselho Nacional do Ministério 
Público para a Implantação do Modelo de Gestão por Competências que culminaram com a 
assinatura do Acordo de Resultados firmado pelas diversas unidades do Ministério Público 
Nacional; 

CONSIDERANDO que consta do Plano Estratégico do Ministério Público do 
'\ Maranhão, para o horizonte 2016/2021, como objetivo estratégico desta Instituição Ministerial, 

em relação à temática Gestão de Pessoas: a "implantação do novo modelo de gestão de pessoas, 
com foco em competêT}cias, inovação e resultados"; 

CONSIDERANDO que a melhoria do desempenho das atribuições funcionais 
depende do crescimento das pessoas em suas múltiplas dimensões, compreendendo os aspectos 
fisico, mental, profission,al, emocional, cultural e social; e 

CONSIDERANDO que a Gestão por Competências é um modelo de gestão que 
visa a modernização dos processos de gestão de pessoas, de modo que as competências humanas 
se alinhem às competências organizacionais. 

RESOLVE: 

Art. 1 ° Instituir a Gestão por Competências no âmbito do Ministério Público do 
Estado do Maranhão, compreendendo um conjunto de diretrizes, planos, procedimentos e ações 
necessárias à execução da política de Gestão de Pessoas, tendo como principal objetivo o 
desenvolvimento integral de membros e servidores, de fOl:ma a estimular a prática de todo o seu 
potencial de trabalho em beneficio da instituição; 
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Ali. 2° A Gestão por competências no âmbito do Ministério Público do Maranhão' 
tem por firíalidades: 

I - estimular o desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades e atitudes dos 
seus integrantes, alinhados aos objetivos institucionais; 

H - o melhor aproveitamenfo do capital humano; 
lU - estimular o processo de desenvolvimento profissional; 
IV ~ mensurar o desempenho individual por meio da manifestação das 

competências para o alcance dos resultados esperados; 
V - tlesenvolver cultura organizacional pautada na meritocracia e orientada para 

resultados; 
VI - subsidiar outros subsistemas e programas de Gestão de Pessoas, como a 

formação de Banco de Talentos, Recrutamento, Alocação e Seleção Interna, dentre outros. 

Art. 3° A Gestão por Competências nó âmbito do Ministério Público do Estado do 
Maranhão reger-se-á pelos seguintes princípios: 

I - reconhecimento profissidnal, adequando as competências dos servidores aos 
objetivos institucionais; 

H - foco na melhoria do desempenho profissional e dos serviços prestados à 
sociedade; 

IH - estímulo à aprendizagem e ao conhecimento, fomeÍüando o aprimoramento 
para o exercício de atividades mais complexas; 

IV - alocação de pessoas de acordo com a competência i~dividual e as 
necessidades da instituição. 

Art. 4° A Gestão por Competências no âmbito do Ministér:i:o Público do Estado do 
Maranhão elegerá como diretrizes as ações que contemplem: 

I - o mapeamento das competências necessárias ao alcance dos objetivos 
insti.tucionais, 'bem como diagnóstico de necessidade de capacitação dos membros e servidores, 
por rl'leio de avaliação própria; 

U - construção de planos de dêsenvolvimento individual e programas de 
desenvolvimento gerencjal ~ partir da ayaliação de ne'cessidade de capacitação; , 

lU :..- disponibitização equânime délS oportunidades de aprendizagem, de acoMo 
cbm as avaliações de necessidade de capacitação, sem prejuí~o daqlielas voltadas ao 
desenvolvimento de corbpetêl'lcias de públicos específicas, como os gestores; " .. 
, ! IV - mecçmismos de incentiVo,.e recohhecimerttodo desempenho, promov~{J ff 
yalotlzação dd~ i'P-tegranfés era instituição e o sentimenfo de pertencimel\to; '. 

l~ . V - alocàçàô de pessoas de acotdó com a competência. individu~ e $ 

h~tt!ssidades da instituição. f\ 
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Parágrafo único: Para fins de elaboração das matrizes de competências, serão 
utilizadas as nomenclaturas constantes do Acordo de Resultados firmado pelas unidades do 
Ministério Público Nacional, são elas: competências comuns, gerenciais e específicas. 

Art. 5° A implantação do modelo de Gestão por Competências será coordenada 
pelo Comitê Gestor, fonnado, preferencialmente, por membros e servidores representantes da 
Administração Superior, Subprocuradoria Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, 
Secretaria para Assuntos Institucionais, Secretaria de Planejamento, Escola Superior do 
Ministério Pú~lico e Cpordenadoria de Gestão de 'pessoas, que serão designados por Portaria do 
Procurador-Geral de Justiça. 

Parágrafo único: Cabe ao Comitê Gestor: 

I - estabelecer as diretrizes para a formulação das atividades de implantação do 
modelo de Gestão por Competências; 

II - estabelecer as estratégias para o planejamento das atividades de implantação 
do modelo; 

III - homologar as matrizes de competências; 
IV - acompanhar a implantação e a gestão do sistema de avaliação por 

competências; 
V - aprovar a política de comunicação; 
VI - monitorar e avaliar periodicamente os resultados da implantação da Gestão 

por Competências e promover ações para sua melhoria contínua; 
VII - outras atribuições inerentes à sua finalidade. 

Art. 6° As ações para implantação da Gestão por Competências, referidas neste 
ato, serão conduzidas pelo Comitê Executivo, composto por membros e servidores, designados 
por Portaria do Procurador-Geral de Justiça, que terá, ainda, as seguintes atribuições: 

I -'executar as deliberações oriundas do Comitê Gestor; 
II - zelar pela observância das diretrizes constantes deste Ato e dos demais 

instrumentos legais aplicáveis à espécie; 
III - apresentar ao Comitê Gestor, os planos de ação necessários à implementação 

da Gestão por Competências no âmbito deste Ministério Público; 
IV - promover reuniões, encont,ros e workshops, bem como outras formas de 

aproximação, para troca de informações e conhecimentos; 
V - acompanhar e auxiliar a implantação da Gestão por Competências neste 

Órgão Ministerial; 
VI - sugerir medidas preventivas e corretivas para o alcance dos resultados 

esperados para a implantação desse modelo de gestão por competências; 

"2018 - 30 anos da Constituição Cidadã: o Ministério PÚ ·co na construção da demo cio iV\;V\ 
Avenida P;of. Cado, 1[ J~ lamoaty - Sã IJ í:/M~~c;(ft~-



ESTADO DO MARANHÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

VII fomentar e executar ações de desenvolvimento, capacitação, 
aperfeiçoamento e qualificação dos integrantes da instituição, em conjunto com a Escola 
Superior do Ministério Público, baseando-se nas matrizes das competências institucionais 
mapeadas. 

Art. 7° Havendo disponibilidade orçamentária, poderá ser contratada consultoria 
especializada para auxiliar na implementação do modelo de Gestão por Competências e 
execução das fases previstas no planejamento estratégico e seus desdobramentos. 

Art. 8° Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Gestor. 

Art. 9° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim Interno Eletrônico e no Diário 
da Justiça do Estado. 

São Luís, 22 de janeiro de 2018. 

o 
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