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Virtual: Plataforma Zoom RGB

ÁREA TEMÁTICA

Líderes das esferas Federal, Estadual e Municipal dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário

GOVERNANÇA EM GESTÃO DE PESSOAS

LOCAL

Presencial: Auditório Master FAFIC – CAJAZEIRAS/PB

PÚBLICO- ALVO 

DATA

Prefeitos 

18 de outubro de 2021.

Secretários de Administração 
Vereadores

Todos da região do Sertão Paraibano
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Este Fórum será realizado pelo Comitê Governança em Gestão de Pessoas, da Rede 

Governança Brasil-RGB. A RGB foi criada pelo Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, com o 

seu assessor, Luís Afonso Gomes Vieira, e sua filha, Cristiane Nardes Farinon, em 07 de julho 

de 2019. O primeiro encontro do grupo foi realizado no dia 27 de agosto do mesmo ano, em 

Brasília. 

Trata-se de uma rede colaborativa que, por meio da promoção dos mecanismos de 

governança pública, liderança, estratégia e controle, tem como intuito promover uma 

sociedade brasileira mais decente e íntegra, o que atribui maior responsabilidade às ações 

adotadas por seus colaboradores. 

A RGB surgiu de um propósito maior e senso de urgência sobre a necessidade de uma 

implementação efetiva da boa governança no âmbito da administração pública. O Ministro 

Augusto Nardes sentiu que somente o seu trabalho, na tentativa de disseminar as boas práticas 

de governança pelo Brasil, batendo de porta em porta nos órgãos públicos, governos e 

prefeituras e fazendo palestras para sensibilizar as autoridades, além dos livros publicados 

sobre o tema, não eram suficientes. Ele precisava de uma rede de contatos que apoiasse a 

causa junto com ele. Assim, com esse propósito, foi fundada a Rede Governança Brasil, a fim 

de ganhar capilaridade no país e legar aos estados e municípios essa metodologia.

A RGB está presente na maioria dos estados da federação e em alguns países na América 

Latina e na Europa. Está estruturada em Comitês, Grupos de Trabalho, Grupo de Estudo e 

Comissão. Composta por um time otimista que trabalha pelo BRASIL. Colaboradores, técnicos 

e gestores, profissionais oriundos de diversas áreas, tornando-nos uma equipe multidisciplinar 

e de servidores de todas as esferas: Federal, Estadual, Distrital e Municipal. Com o slogan: 

“Acreditamos e lutamos por um país melhor. Da Governança à Esperança!”

O Comitê Governança em Gestão de Pessoas foi oficializado, pela RGB, no dia 20 de abril de 

2021. Começou com uma composição de 13 membros, sendo duas coordenadoras: Alexandra 

Vieira Batista, chefe da Divisão de Gestão de Pessoas do HUJB/UFCG/EBSERH e Jaqueline 

Jacobsen Marques, conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 

(TCE-MT). 



FÓRUM GOVERNANÇA

ETAPA 
SERTÃO PARAIBANO

EM GESTÃO DE PESSOAS

W W W . R G B . O R G . B R

A governança em gestão de pessoas pode ser entendida como o conjunto de diretrizes, 

estruturas organizacionais, processos e mecanismos de controle que visam a assegurar 

que as decisões e as ações relativas à gestão de pessoas estejam alinhadas às 

necessidades da organização, contribuindo para o alcance das suas metas. (TCU 

Acórdão 3023/2013. Relator Ministro Marcos Bemquerer)

Com a finalidade de alcançar sua Missão de “Promover com excelência a disseminação de 

boas práticas em gestão de pessoas por meio de ações voltadas às lideranças 

responsáveis por essa área na esfera municipal, estadual e federal”, o Comitê conta com 

membros de diferentes campos de atuação e formação, o que forma um time multidisciplinar, 

para atuar na consecução dos objetivos traçados no seu plano estratégico. E, entre os seus 

objetivos, foi idealizado o Fórum: Governança em Gestão de Pessoas no Sertão Paraibano.

Assim, entre os 34 Comitês que hoje compõem a RGB, surge o Comitê de Governança em 

Gestão de Pessoas. A relevância do trabalho a ser realizado por este comitê na disseminação 

da governança está no fato do capital humano ser o principal ativo de qualquer organização 

pública e sua boa governança é fundamental para assegurar que os agentes públicos, incluindo 

os membros da alta direção, sejam governados de modo que os interesses da sociedade 

sejam atendidos a custos e riscos mínimos razoáveis. (TCU Acórdão 3023/2013. Relator 

Ministro Marcos Bemquerer)

JUSTIFICATIVA

Este Fórum busca difundir a boa governança em Gestão de Pessoas no Sertão Paraibano, e a 

escolha do município de Cajazeiras justifica-se por causa de suas peculiariadas, quais sejam:  

município do interior nordestino, situado na extremidade ocidental do estado  da Paraíba, 

distante 468 quilômetros da capital do estado, João Pessoa, é o sétimo município mais 

populoso e a 6ª maior cidade do estado da Paraíba. 

Como principal cidade da região do Alto Piranhas, no Alto Sertão Paraibano, Cajazeiras 

polariza quinze municípios. Sua população, conforme dados do IBGE em 2018, era de 61.776 

habitantes. A cidade apresenta grandes potencialidades, pois abrange um mercado 
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Cajazeiras continua acelerando seu desenvolvimento pelo importante papel na educação. 

Além de diversas escolas públicas, estaduais e municipais, e de escolas privadas, possui 

importantes Instituições de Ensino Superior e Ensino Técnico, a citar: a Universidade Federal 

de Campina Grande, o Instituto Federal da Paraíba, a Escola Técnica Estadual de Cajazeiras, 

a Faculdade Santa Maria, a Faculdade São Francisco da Paraíba e a Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras de Cajazeiras (FAFIC).

Possui um dos melhores Índices de Desenvolvimento Humano da Paraíba. Economicamente, 

o setor terciário é sua principal fonte de renda, tendo o comércio e os serviços como 

importantes atividades econômicas.  A cidade possui uma cultura diversificada e hospeda uma 

das principais casas de espetáculos da Paraíba, o Teatro Íracles Pires.

Dessa forma, idealizamos um evento híbrido, com uma base presencial de transmissão no 

município de Cajazeiras, para uma parte dos palestrantes, e com transmissão on-line para 

outra parte dos palestrantes. Estamos atentos às ocorrências quanto ao andamento e à 

evolução do cenário pandêmico que será  apresentado na época do evento para, se 

necessário, fazermos alguns ajustes.

Conhecida como “A cidade que ensinou a Paraíba a ler”, é um dos mais promissores centros 

educacionais do sertão nordestino. Segundo historiadores, o crescimento da cidade ocorreu 

em torno da primeira escola, fundada por Padre Inácio de Sousa Rolim - o colégio de 

salesianos - hoje Colégio Nossa Senhora de Lourdes, onde também estudou Padre Cícero 

Romão Batista.  

consumidor de aproximadamente 170.000 habitantes, sendo o elo entre grandes centros 

urbanos do nordeste do país, atendendo principalmente mais de 20 municípios paraibanos, 

assim como municípios do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará.

Objetivamos disseminar as boas práticas de Governança em Gestão de Pessoas nos 

municípios do Sertão Paraibano, difundir e sensibilizar para a aplicação das ferramentas de 

governança, visando maior entrega de valor pública à sociedade da região. 
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- Promover a responsabilidade socioambiental.

Promover com excelência a disseminação de boas práticas em gestão de pessoas por meio 

das lideranças responsáveis por essa área na esfera municipal, estadual e federal.

Específicos

- Situar a relevância da Gestão de Pessoas para o apoio da governança nas instituições;

- Disseminar as boas práticas em Governança em Gestão de Pessoas para as lideranças 

regionais; 

Geral 

- Propiciar parcerias e engajamento com as empresas regionais; e

OBJETIVOS

PROGRAMAÇÃO PRINCIPAL

FÓRUM: GOVERNANÇA EM GESTÃO DE PESSOAS NO SERTÃO PARAIBANO

DIA 18/10/2021

HORÁRIO

09h - 10h

10h - 10h30

Acolhimento, boas-vindas e Abertura Oficial

Convidado: Embaixador da Rede Governança Brasil, Ministro João 

Augusto Ribeiro Nardes (Tribunal de Contas da União).

Governança de Pessoas: aperfeiçoando o desempenho da 

administração pública.

Convidado: Ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa 

(Tribunal de Contas da União).

MANHÃ
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HORÁRIO

HORÁRIO

10h30 - 11h 

14h-14h30

11h - 11h30

14h30- 15h30

11h30 - 12h

15h30- 16h30

12h- 14h

16h30- 17h30

17h30- 18h00

A Importância da Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoas.

Convidada: Maria da Penha Barbosa da Cruz 

(Diretora do Departamento de Carreiras e Desenvolvimento de 

Pessoas – Ministério da Economia).

Práticas em gestão de pessoas no setor público: um olhar 

sob a perspectiva do controle.

Convidado: *Wagner Rosário (Ministro-Chefe da 

Controladoria-Geral da União).

Avaliação de Desenvolvimento Por Competência – O caso 

EBSERH.

Convidado: General Osvaldo Ferreira (Presidente da Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH).

Igov pes – evolução, desafios e práticas para adoção.

Convidado: Alan Rodrigues da Silva (Auditor Federal de 

Controle Externo do Tribunal de Contas da União).

O Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance 

Público (IGCP) e as boas práticas na Gestão de Pessoas em 

instituições públicas.

Convidado: Marcelo Becker (Presidente IGCP).

O Papel Estratégico da Gestão de Pessoas nas Instituições 

Públicas.

Convidada: Regina Silvia Viotto Monteiro Pacheco 

(Coordenadora do Mestrado Profissional em Gestão e 

Políticas Públicas da EAESP-FGV).

Intervalo para almoço

O ressignificar do trabalho:  Novas perspectivas para gestão 

de pessoas

Convidada: Ana Cláudia Mendonça (Secretária de Gestão de 

Pessoas do Tribunal Superior Eleitoral).

Encerramento

MANHÃ

TARDE
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HORÁRIO

14h30- 15h30
Conexão Governança: Encontro do Embaixador da RGB, 

Ministro Augusto Nardes, com os prefeitos da região. 

TARDE

PROGRAMAÇÃO EXTRA
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COTAS

APOIO 
15 COTAS
R$ 5 MIL

I. Aplicação da marca no hotsite do evento;

II. Exposição da marca na programação visual 
do evento;

III. Distribuição de material promocional da 
empresa no kit dos participantes;

IV. 01 inscrição para o evento presencial;

V. Possibilidade de ação de ativação de 
marca no evento.

PATROCÍNIO
10 COTAS
R$ 10 MIL

I. Aplicação e menção da marca em todos os 

materiais de divulgação do evento;

II. Menção na abertura oficial e intervalos do 
evento;

III. Distribuição de material promocional da 
empresa no kit dos participantes;

IV. 03 inscrições para o evento presencial;

V. Possibilidade de indicar 01 representante para 
participar do momento 
"CONEXÃO GOVERNANÇA";

VI. Possibilidade de ação de ativação de marca 
presencial no evento.
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REALIZAÇÃO  

ORGANIZAÇÃO

PARCERIA

APOIO

Rede Governança Brasil - RGB (www.rgb.org.br)

Comitê Governança em Gestão de Pessoas

Comitê de Governança dos Municípios

Comitê de Eventos

Diretoria Institucional da RGB 
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