
PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO
DE LIDERANÇAS



LideraGOV

• É um Programa lançado pela Secretaria de

Gestão e Desempenho de Pessoal do

Ministério da Economia (SGP/ME) em parceria

com a Escola Nacional de Administração

Pública (Enap), que visa construir uma rede

de servidores públicos de alto nível aptos à:

➢ Atuação como líderes transformadores; e

➢ Ocupação de cargos e funções estratégicas

na Administração Pública Federal (APF).

• Foi instituído pela Portaria Conjunta Nº 254,

de 23/6/2020, assinada pelo Ministro da

Economia.



Objetivo do Programa

Construir rede de servidores públicos

com alta capacidade de gestão e liderança

a partir dos egressos do programa

de desenvolvimento de líderes.



Objetivos Específicos
• Oportunizar o desenvolvimento estratégico de líderes no

âmbito da administração pública federal por meio de programas
de desenvolvimento específicos

• Definir as competências de liderança para o setor público
necessárias para o aprimoramento institucional e para o
desenvolvimento do País

• Criar mecanismos de incentivo ao desenvolvimento profissional
contínuo de servidores públicos em posições de liderança

• Zelar para que a administração pública federal tenha sempre
servidores públicos qualificados e disponíveis para exercer
posições de liderança de forma eficiente, eficaz e efetiva

• Acompanhar a evolução profissional do servidor público
egresso do programa de desenvolvimento de líderes, a partir de
cadastro específico



Público-Alvo

Não são elegíveis para participação

servidores enquadrados nas seguintes hipóteses:
• Estar em estágio probatório;

• Estar a cinco anos para adquirir as condições de aposentadoria;

• Estar ocupando DAS/FCPE de nível 4, 5, 6, NES ou equivalentes;

• Não possuir diploma de nível superior completo;

• Sem anuência da chefia imediata para participar do Programa.

SERVIDORES PÚBLICOS DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, 

DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL



Estrutura do Programa*

Processo Seletivo

Realizado em três etapas

com caráter eliminatório e 

classificatório

Curso de Qualificação

120 horas de formação 

de desenvolvimento de lideranças

+ 20 horas de oficinas de 

feedback e mentorias

Acompanhamento e

Efetivação

Processo guiado e monitorado

pela SGP/ME com o objetivo de

apoiar o desenvolvimento

profissional dos egressos,

no médio prazo (até 1 ano após

o curso de formação)

*Avaliação do Programa
Processo de avaliação qualitativa e quantitativa

de todas as fases e para cada edição do Programa

a fim de garantir um processo de melhoria contínua



Fase 1 - Processo Seletivo

I 

AVALIAÇÃO 

TÉCNICA

Análise do perfil e da 

trajetória profissional 

e acadêmica ao 

longo do período de 

atuação no

serviço público

III

AVALIAÇÃO 

TÉCNICO-

COMPORTAMENTAL

Estudo de caso e cartas 

de recomendação 

avaliados à luz da

Matriz de Competências 

de Liderança.

(soft skills e hard skills)

II

AVALIAÇÃO 

COMPORTAMENTAL

Análise relacionada 

às competências 

transversais

(soft skills)



FORMAÇÃO

Oferta de disciplinas orientadas

para o desenvolvimento de

competências e para a

aprendizagem organizacional,

organizadas em três blocos:

I . Liderando a si mesmo

I I . Liderando equipes

I I I . Liderando a organização

Fase 2 - Curso de Qualificação

FORMATO

• 120 horas síncronas de formação

básica em desenvolvimento de

lideranças, distribuídas em 20

disciplinas

• Com 20 horas de atividades

complementares de:

➢ Mentoria individual

➢ Mentoria coletiva

➢ Orientação para feedback com

envolvimento das chefias

• Realização de entregas relacionadas

à atuação na organização, ao final

de cada bloco de formação



Competências de liderança

• PESSOAS: Autoconhecimento e

desenvolvimento pessoal; Engajamento

de pessoas e equipes; e Coordenação e

colaboração em rede.

• RESULTADO: Geração de valor para o

usuário; Gestão para resultados; e

Gestão de Crises.

• ESTRATÉGIA: Visão de futuro;

Inovação e mudança; e Comunicação

estratégica

Matriz de competências essenciais

de liderança:

https://repositorio.enap.gov.br/bitst

ream/1/5715/4/2_Compet%c3%aan

cias%20essenciais%20de%20lidera

n%c3%a7a%20para%20o%20setor

%20p%c3%bablico%20brasileiro_

16.12.2021_compressed.pdf

https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/5715/4/2_Compet%c3%aancias%20essenciais%20de%20lideran%c3%a7a%20para%20o%20setor%20p%c3%bablico%20brasileiro_16.12.2021_compressed.pdf


• Constituição da Rede de Líderes
• Acompanhamento da carreira dos egressos do Programa
• Processo guiado e monitorado pela SGP/ME para apoiar o

desenvolvimento profissional de cada aluno, no médio prazo (até 1
ano após o curso de qualificação)

• Líderes LideraGOV:
https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-
informacao/gestao-de-pessoas/pndp/paginas/lideres-do-
lideragov

Fase 3 - Acompanhamento e 
Efetivação

https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/gestao-de-pessoas/pndp/paginas/lideres-do-lideragov


• Contratação de consultoria externa para avaliação

• Entrevistas com o grupo técnico gestor do LideraGOV e com os alunos

• Apresentação dos resultados aos líderes da SGP/ME e da Enap

• Melhorias à próxima edição do Programa

Fase 4 - Avaliação do Programa



- Portaria Conjunta Nº 254, de 23/6/2020, que institui o Grupo de 

Desenvolvimento de Líderes do Futuro e o Programa Piloto "LideraGOV" de 

Desenvolvimento de Líderes:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-254-de-23-de-

junho-de-2020-263187095

- Portaria SEDGG/ME Nº 13.554, de 18/11/2021, de designação dos 

representantes para o Grupo de Desenvolvimento de Líderes do Futuro:

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-sedgg/me-n-13.554-de-18-de-

novembro-de-2021-362027403

- Portaria Conjunta SGP-ENAP/SEDGG/ME Nº 37, de 6/5/2022, que institui a 

Rede LideraGOV:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-sgp-

enap/sedgg/me-n-37-de-6-de-maio-de-2022-403645443

- Instrução Normativa SGP-ENAP/SEDGG/ME Nº 21, de 1º/2/2021: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp-

enap/sedgg/me-n-21-de-1-de-fevereiro-de-2021-302021570

- Programa LideraGOV no Portal do Servidor:

https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/gestao-de-

pessoas/pndp/lideragov2

Referências

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-254-de-23-de-junho-de-2020-263187095
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-sedgg/me-n-13.554-de-18-de-novembro-de-2021-362027403
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-sgp-enap/sedgg/me-n-37-de-6-de-maio-de-2022-403645443
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp-enap/sedgg/me-n-21-de-1-de-fevereiro-de-2021-302021570
https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/gestao-de-pessoas/pndp/lideragov2


➢ Dúvidas:  

lideragov@economia.gov.br

A todos que impuls ionam o LideraGOV, 

agradeço muito!

Mais 
informações



Quadragésimo encontro da Rede GIRC

Trazendo para o debate hoje o tema da liderança

Como pilar essencial da integridade e governança

Uma linda parceria da CGU com o Ministério da Economia

Que promove aprendizado e provoca reflexões sobre o nosso 

trabalho diário

Gerada no dia 7 do 7 de 2017

E instituída oficialmente no dia 29 de agosto de 2017

A Rede GIRC nasceu de uma inspiração a partir de uma 

discussão durante uma oportunidade de capacitação

Nasceu de um líder cuja escuta ativa deu voz à ideia de uma 

líder informal até coletivamente concretizá-la

O LideraGOV nasceu precipuamente de um líder já 

constituído

Que também acolheu a ideia daquela líder, agora, formal

Para criação da Rede de Líderes hoje instituída oficialmente

Exatamente neste quadragésimo encontro da Rede GIRC

Entra em vigor a Portaria Conjunta da Rede LideraGOV

1º de junho de 2022, um momento de interseção dessas duas 

Redes feitas com o coração

Rede GIRC e LideraGOV têm laços em suas origens

Têm pessoas em comum e incomum

Interagindo com valores íntegros

Ambos são frutos de pessoas que valorizam a conexão entre 

os indivíduos 

Para o aprimoramento contínuo

Rede GIRC e LideraGOV são iniciativas que desenvolvem 

competências institucionais e individuais

Contribuindo para o crescimento de inúmeras organizações 

e profissionais

A Rede GIRC reconheceu o valor do LideraGOV e a 

importância de desenvolver novas lideranças

Trazendo para a discussão este tema tão importante

A Rede GIRC e o LideraGOV são casos de sucesso em 

liderança

Lideranças transformadoras

Que impactam grandemente órgãos e entidades

E especialmente o desenvolvimento dos servidores

Assim como o LideraGOV, a Rede GIRC é governança e 

confiança

É gestão de riscos e uma baita contribuição à 

Administração Pública e à  carreira de cada pessoa

Para o fortalecimento das competências transversais de 

liderança

Poema “Rede GIRC e LideraGOV”, Camila PozzerPoesia 
Corporativa: 

Homenagem 
para Rede GIRC 
e para LideraGOV


