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Resumo 

 

O perfil profissional dos dirigentes públicos no Brasil está mudando muito rapidamente nos 

últimos anos, em busca de atender ao princípio da eficiência pelos órgãos públicos em todas 

as esferas de poder. O ingresso do servidor efetivo no âmbito da Administração Pública é por 

meio de concurso, no entanto, os cargos comissionados são de livre nomeação dos gestores, o 

que permite a participação de técnicos efetivos e externos, de acordo com suas respectivas 

normas. Neste contexto, esta dissertação procura conhecer as principais características do 

perfil dos ocupantes dos cargos comissionados na Administração Pública Direta do Rio 

Grande do Norte, observando as diferenças entre os que possuem vínculo funcional com os 

que não têm. Para este estudo, por meio de coleta de dados e análise de conteúdos, foi feito o 

mapeamento da estrutura administrativa do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, ou 

seja, a organização do Poder Executivo, a qual é regulamentada pela Lei Complementar n. 

163/1999 e suas alterações, que é composta por 53 (cinquenta e três) entidades, dessas 29 

(vinte e nove) são órgãos da Administração Direta e as demais 24 (vinte e quatro) compõe a 

Administração Indireta. Com os respectivos dados coletados foi realizada análise sobre o 

número de cargos comissionados de cada órgão do Estado do Rio Grande do Norte e 

informações sobre escolaridade, idade, tempo de serviço, gênero e vínculo funcional com a 

Administração Direta. Os dados analisados foram disponibilizados pela SEARH em 

junho/2013, quando foram totalizados 58.733 (cinquenta e oito mil setecentos e trinta e três) 

servidores, desses 2,15% (dois vírgula quinze por cento) ocupam cargos comissionados, que 

corresponde a 1.262 cargos comissionados no âmbito da Administração Direta, abaixo da 

média nacional que é de 4% (quatro por cento). Do total de cargos comissionados 64,7% 

(sessenta e quatro vírgula sete por cento) não possuem vínculo funcional com a 

Administração Direta, enquanto apenas 35,3% (trinta e cinco vírgula três por cento) têm 

vínculo funcional. Foi percebido que não existem critérios claros e específicos para as 

nomeações dos cargos comissionados no Estado, às mesmas ocorrem livremente, conforme 

previsto na Constituição Estadual. Outra conclusão é a importância da Administração Pública 

definir e melhorar sua capacidade, competência e eficiência na prestação dos serviços 

públicos, para isso é preciso investir na sua força de trabalho composta por servidores efetivos 

e cargos comissionados com definição do perfil profissional adequado. 

 

Palavras-chave: Administração Pública, Cargo Comissionado, Perfil Profissional, Vínculo 

Funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Abstract 

 

The professional profile of public administrators in Brazil is changing very rapidly in recent 

years, seeking to meet the principle of efficiency by public agencies at all levels. The 

admission of the permanent government employee under the Public Administration is by 

competition, however, commissioned positions are free appointment of managers, which 

allows effective participation of external experts according to their respective standards and 

norms. In this context, this dissertation seeks to understand the main characteristics of the 

profile of the occupants of commissioned positions in Direct Public Administration of the 

State of Rio Grande do Norte, noting the differences between those with functional link with 

the have nots. For this study, by data collection and content analysis, a mapping of the 

administrative structure of the Government of the State of Rio Grande do Norte was done, i.e.,  

the organization of the Executive Branch, which is regulated by the Complementary Law no. 

163/1999 and its amendments, which consists of 53 (fifty three) entities, these 29 (twenty 

nine) are agencies of the direct administration and the remaining 24 (twenty four) comprises 

the indirect administration. With the collected data, analysis on the number of commissioned 

positions of each organ of the State of Rio Grande do Norte and information on education, 

age, length of service, gender and functional link with the direct administration was carried 

out. Data were available from SEARH in June/2013, when they totaled 58,733 (fifty-eight 

thousand seven hundred thirty-three) servers, these 2.15% (two point fifteen percent) occupy 

commissioned positions, corresponding to 1,262 commissioned positions under the Direct 

Administration, below the national average of 4% (four percent). Of total commissioned 

positions 64.7% (sixty-four point seven percent) have no functional link with the direct 

administration, while only 35.3% (thirty -five point three percent) have functional link. It was 

noticed that there are no clear and specific criteria for the appointments of commissioned 

positions in the State. They occur freely, as provided in the State Constitution.  Another 

conclusion is the importance of Public Administration define and improve their capacity, 

competence and efficiency in the delivery of public services. For that it is necessary to invest 

in their workforce composed of permanent employees and commissioned positions to define 

the appropriate professional profile. 

 

Keywords:  Administration, Commissioned Position, Professional Profile, Functional 

Linkage. 
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1. PARTE INTRODUTÓRIA 

 

 

A Administração Pública é constituída por todo o aparato do Estado para realizar a 

prestação de serviços públicos, ou seja, é toda a estrutura que o governante possui para 

promover os serviços voltados à população e tem caráter permanente. O serviço público é 

pautado por princípios constitucionais, previsto no caput do Art. 37 da Constituição Federal. 

O referido artigo foi modificado pela Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, 

que passou a ter a seguinte redação: “a administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. Com base nesses 

princípios cabe a Administração Pública atender as demandas sociais por meio da prestação 

de serviços, para tanto, segundo Matias-Pereira (2009) é importante que a administração 

pública esteja estruturada para agir com efetividade e atender às essas demandas.  

Para atender as demandas sociais obedecendo aos princípios constitucionais a 

Administração Pública conta em suas estruturas administrativas com quadro funcional 

composto de servidores efetivos e cargos comissionados, que são de livre nomeação e 

exoneração do governante. O tema relativo ao perfil profissional, como também o uso de 

cargos de livre nomeação ao lado de cargos efetivos na estrutura administrativa, para garantir 

o comando político e administrativo na máquina pública é objeto de alguns estudos realizados 

por Corrêa (2010) Pacheco (2002, 2010) e Praça (2012). Nas democracias presidencialistas e 

governos federativos “o uso desses cargos tem sido associado ora à patronagem, ora à 

necessidade de conferir capacidade de comando aos governos eleitos” (SANTOS, 2009), fato 

que se observa que ocorre nas diversas esferas públicas no Brasil. 

Diante do exposto, conhecer o perfil dos ocupantes dos cargos comissionados da 

Administração Pública Direta do Rio Grande do Norte por meio de análise comparativa entre 

as características do perfil técnico dos cargos comissionados com vínculo funcional e sem 

vínculo funcional é temática central deste estudo, que busca apreciar as principais diferenças 

existentes, considerando variáveis como: escolaridade, gênero, idade e tempo de serviço, com 

intenção de observar se é adequado ou não a gestão orientada por resultados, e se este modelo 

foi adotado pelo Governo. Segundo Pacheco (2009) mesmo a gestão por resultados para a 

melhoria do desempenho do setor público ser considerada importante nas reformas 

administrativas, não se pode deixar de considerar as polêmicas e problemas associados a esse 

modelo. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2019-1998?OpenDocument
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 Vale destacar que a gestão estadual do Rio Grande do Norte não tem especificado os 

critérios de nomeações e, considerando, que nos últimos anos tem ocorrido gradativa 

mudança do perfil dos dirigentes públicos no Brasil, torna-se relevante conhecer o perfil 

profissional dos gestores públicos estaduais, uma vez que a escolha dos ocupantes dos cargos 

comissionados pode influir na governabilidade e governança (CORRÊA, 2010), além de que 

existe uma exigência social pela melhoria da qualidade dos serviços públicos, que segundo 

Denhardt (2012), prima por eficiência e que provoca um aumento da estrutura administrativa 

do poder público.  

Os dados da OCDE (2010) e IBGE (2012) mostram que o aparato do Estado cresceu 

nos últimos tempos, em todas as esferas de poder, inclusive no RN, por meio de contratações 

profissionais pelos órgãos, seja para preencher as vagas de cargos efetivos, seja para 

nomeações objetivando ocupações de cargos comissionados, que pode ter sido para atender as 

demandas sociais.  Denhardt (2012) afirma que trabalhar para o governo não é um trabalho 

qualquer, por se constituir numa oportunidade de participar da solução de problemas públicos. 

Diante disso, é preciso existir uma integração das pessoas que compõem as organizações, na 

busca da eficiência na prestação dos serviços que atendam as demandas da sociedade. Para 

Santos (2009, p. 10) “a eficiência depende, em parte, de um corpo profissional e contínuo, 

imune às interferências e às influências políticas diretas”, pois seria uma forma da burocracia 

ajudar o governo a ser mais responsivo. 

A sociedade tem necessidades que precisam ser atendidas em diversas áreas, como 

saúde, educação, segurança, entre outras. Essas necessidades, aliadas aos princípios 

constitucionais, aqui se destaca o da eficiência, devido sua ligação com a prestação de 

serviços, e, Bresser-Pereira (2001) define eficiência como emprego de esforços para a 

obtenção de resultados, uma vez que os cidadãos exigem melhor qualidade dos serviços 

públicos oferecidos para atender as suas necessidades, o que demanda maior  

profissionalização dos serviços públicos.  Madeira (2010) afirma que o Estado precisa de 

recursos humanos, com quadro técnico compatível, e materiais para realização de suas 

atividades, serviços e obras que estão sob sua responsabilidade, ou seja, para prestação dos 

serviços públicos. Porém, vale destacar que, segundo Bernardi e Campos (2010), na escolha 

dos ocupantes dos cargos comissionados comumente existe a relação de confiança entre o 

nomeado e o responsável pela nomeação. 

A profissionalização do serviço público passou a ser exigida após as reformas 

administrativas implantadas pelo poder público, inicialmente na esfera federal, em 1995, 

seguida pelas esferas estaduais, na busca da eficiência, segundo Bresser-Pereira (2009). Para 
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Marconi (2010), nos estudos sobre a composição do serviço público, as questões qualitativas 

são mais relevantes que as quantitativas, principalmente no contexto de reforma 

administrativa e de redefiniçao das atribuições do Estado. Existe uma discussão sobre o 

número de servidores públicos necessário, mas, é preciso saber quais os fatores são 

fundamentais para definir o tamanho do setor público em termos de servidores, bem como o 

perfil necessário, e quais são as competências desempenhadas pelo Estado, os serviços 

prestados em função desta definição e a forma como presta estes serviços – o seu modelo de 

gestão.  

No modelo de gestão adotado na Administração Pública Direta do Estado existem 

nomeações de cargos comissionados, conforme previsto na Constituição Estadual. Contudo, 

para ocupação destes cargos comissionados é relevante que a pessoa tenha um perfil 

profissional com competências voltadas para o desenvolvimento, de forma plena e inovadora, 

de atividades na área profissional e uma formação específica que o habilite ao ingresso no 

cargo que ocupará para que possa exercer os serviços em toda sua extensão e diversidade. 

Desta forma, se faz necessário que o serviço público tenha de maneira ordenada as atividades 

que envolvem cada cargo para exigir o perfil adequado. 

Os cargos constituem mecanismos por meio dos quais o serviço público aloca e utiliza 

seus recursos humanos para alcançar seus objetivos. Tais cargos precisam ser descritos, 

definidos e estabelecidos. A descrição de um cargo estabelece o conteúdo de cada tarefa a ser 

executada, ou seja, definir o que o ocupante do cargo deve fazer; especificar o método para 

execução de cada tarefa. A descrição e análise de cargos têm o intuito de detalhar o que o 

cargo exige em termos de conhecimentos, habilidades e capacidades para que possa ser 

desempenhada determinada função, e assim a pessoa que ingresse na Administração Pública 

tenha as informações necessárias para o desempenho do cargo. 

Para o ingresso na Administração Pública no governo do Rio Grande do Norte, consta 

na Constituição do Estado, no inciso II do Art. 26 que, além de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, que também é possível a contratação de pessoal por 

meio de nomeações para cargo em comissão declarado, em lei, de livre nomeação e 

exoneração, isto é, existe um número de vagas que são ocupadas sem concurso público, para 

as quais não são definidos os critérios de nomeação, nem existe normatização sobre o perfil 

profissional necessário para sua ocupação. 

No mesmo Art. 26 o inciso V prevê “que os cargos em comissão e as funções de 

confiança são exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira 

técnica ou profissionais”, entretanto, se nota que isso não acontece no âmbito do Estado, uma 
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vez que se observam algumas características das práticas patrimonialistas nos órgãos da 

administração direta. 

É importante esclarecer alguns conceitos como o de cargos comissionados e funções 

comissionadas ou gratificadas, uma vez que apresentam aspectos comuns, mas, que possuem 

diferenciação quanto ao vínculo funcional. O primeiro tem vínculo temporário com a 

administração pública, com atribuições de direção, chefia ou assessoramento, no exercício da 

função pública, sendo de livre nomeação e exoneração do gestor. O segundo é exclusivo do 

servidor de cargo efetivo da administração pública e também são de livre escolha e nomeação 

do órgão nomeante. A Emenda Constitucional n. 19, de 1998, reforça o que diz a Constituição 

Federal de 1988, que dispõe sobre o tema no inciso V do Art. 37. 

 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 

ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos 

por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 

previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento (CF, 1988). 

 

Esses cargos são distribuídos no âmbito da Administração Pública, a qual é organizada 

em Administração Direta e Indireta, para prestação dos serviços públicos, sendo que o 

funcionamento desses órgãos é realizado por pessoas, que podem ser servidores efetivos e 

cargos comissionados, sendo que esses últimos podem ser efetivos ou não.  Cabe ressaltar o 

conceito de serviço público que para Longo (2007): 

 

De maneira geral, entendemos por Serviço Público (SP) o sistema de 

gerenciamento do emprego público e os recursos humanos alocados nas 

organizações públicas em uma situação nacional definida. Em um sentido 

mais restrito, nos referimos ao SP quando este sistema incorpora 

combinações institucionais específicas, similares àquelas que caracterizam o 

emprego comum, com o propósito de garantir o suprimento dos serviços 

públicos profissionais (LONGO, 2007, p. 15). 

 

Outros autores apresentam a discussão sobre a burocracia pública e os papéis que os 

mesmos ocupam nas políticas públicas e na Administração. Pacheco (2010, p. 286) dá ênfase 

quando pondera sobre os “políticos que tomam decisões e dos burocratas que apenas 

administram”. Em sua análise a autora defende que precisa haver uma maior integração entre 

os atores envolvidos, o que é denominado da burocratização da política e a politização da 

burocracia. Loureiro (2010) também apresenta discussão pertinente, melhor detalhada na 

citação a seguir: 
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[...] os burocratas oferecem contribuições relevantes, especialmente porque o 

Estado é chamado a atuar em diversas áreas e em assuntos cada vez mais 

complexos. Assim, dizem os autores contemporâneos, o que vem ocorrendo 

é a burocratização da política e a politização da burocracia, fazendo com que 

ambos adotem estratégias híbridas de atuação – os políticos fundamentando 

tecnicamente suas decisões e os burocratas reforçando seu papel nas 

decisões políticas, seja mediando interesses de clientelas específicas seja 

norteando-se pelos sinais emitidos pelos políticos (LOUREIRO, 2010, p. 

74). 

 

A burocracia não é exercida apenas com base em recursos próprios, ou seja, apenas no 

conhecimento técnico, ela depende do respaldo político para de fato produzir os resultados 

que a sociedade espera, para isso necessita de técnicos, sejam efetivos ou externos, com 

capacitação e perfil adequado para o desenvolvimento de suas atribuições. 

Vale ressaltar, conforme os estudos de Marconi (2010), que o mais importante não é 

separar as nomeações de caráter político, mas sim, saber se os cargos são ocupados por 

profissionais com perfil adequado e se possuem capacitação apropriada para exercer as 

respectivas atividades. 

Na estrutura administrativa do Estado do Rio Grande do Norte (RN), existe um setor 

específico para pensar a capacitação dos servidores, inicialmente no ano de 1961, ligado 

diretamente ao gabinete do governador, realizou o 1° Curso de Administração Pública. Em 

1966 foi criado o Centro de Treinamento e Formação de Pessoal e que foi reformulado ao 

longo dos anos, e hoje é a Escola de Governo do Rio Grande do Norte (EGRN), que realiza 

programas de capacitação e qualificação com a intenção de atender as necessidades da 

melhoria da gestão pública. A EGRN oferece diversos cursos de capacitação e qualificação 

com o objetivo de preparar o profissional a aplicar os conhecimentos adquiridos em situações 

referentes à sua atividade, além de proporcionar cursos de qualificação em gestão pública, em 

nível tecnólogo, especialização e mestrado, com o objetivo de aperfeiçoar os conhecimentos 

específicos adquiridos no decorrer da vivência profissional dos servidores (GUERRA et al., 

2010).  

Para que a EGRN atinja seus objetivos é interessante que desenvolva ações que 

valorizem as competências do serviço público, de forma a gerar maior valor e resultado para o 

Estado como um todo e para cada órgão em particular, visando atender as demandas da gestão 

publica. Nesse contexto, torna-se essencial que se tenham definidas as competências que 

formam o perfil de cada cargo, objetivando oferecer capacitação para atender as necessidades 

da Administração Pública. 
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Considerando a extensão da temática, bem como o tamanho do aparato estadual e 

diferenças de cargos existentes entre os órgãos da Administração Direta e Indireta, se optou 

por estudar apenas os cargos em comissão, ou também denominados cargos comissionados, 

da Administração Pública Direta do Rio Grande do Norte, composta por 29 (vinte e nove) 

órgãos, de acordo com a Lei Complementar n. 163/1999, para se conhecer o perfil dos 

ocupantes desses cargos. 

Ainda, considerando a demanda por um perfil técnico no serviço público, que seja 

adequado aos padrões da gestão orientados a resultados, e por não se conhecer o perfil dos 

atuais ocupantes dos cargos comissionados na Administração Pública Direta estadual, se tem 

como questão do problema a ser investigado: quais as diferenças existentes entre o perfil 

técnico dos ocupantes de cargos comissionados na Administração Direta do Governo do RN 

quando é analisado o seu vínculo funcional?  

Diante do exposto, o objetivo geral deste trabalho é analisar comparativamente o perfil 

técnico dos ocupantes dos cargos comissionados na Administração Pública Direta do Rio 

Grande do Norte que possuem vínculo funcional com os que não têm vínculo funcional, para 

analisar as diferenças existentes nas características como idade, gênero, escolaridade e tempo 

de serviço, e se este perfil é adequado aos modelos da gestão orientada a resultados, caso o 

governo tenha adotado este modelo. Dentro deste contexto, se tem como objetivos 

específicos: 

 

 Mapear a estrutura administrativa do Governo do Estado do Rio Grande do 

Norte, quantos e quais são os órgãos existentes no aparato público;  

 Descrever dados sobre o número de cargos comissionados de cada órgão da 

Administração Direta do Estado do Rio Grande do Norte; 

 Analisar as principais características do perfil dos cargos comissionados da 

estrutura administrativa direta estadual, com dados sobre escolaridade, idade, 

tempo de serviço e gênero com destaque para as diferenças existentes entre os 

que possuem ou não vínculo funcional com a Administração Direta; 

 Realizar associações dos dados coletados sobre o perfil dos cargos 

comissionados da Administração Direta do Estado do Rio Grande do Norte 

com as informações do cargo de Direção e Assessoramento Superior (DAS) da 

esfera federal. 
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Com o propósito de conhecer a estrutura administrativa estadual com a caracterização 

do quantitativo de cargos comissionados no âmbito da administração pública, é desejado 

conhecer o perfil técnico dos ocupantes dos cargos comissionados que são nomeados por 

meio da livre escolha dos gestores, bem como analisar as principais diferenças existentes 

entre as características do perfil profissional dos ocupantes que possuem ou não vínculo 

funcional com a Administração Direta. 

Desta maneira, a importância do tema estudado vai além de se conhecer a estrutura 

administrativa do Governo do Estado e o perfil dos cargos comissionados, pois irá permitir a 

análise das diferenças existentes entre as características do perfil profissional dos ocupantes 

que possuem ou não vínculo funcional com a Administração Direta do Estado do Rio Grande 

do Norte.  

Vale destacar que a escolha do tema justifica-se pela necessidade de se conhecer o perfil 

dos cargos comissionados, para se analisar as diferenças existentes entre os que possuem ou 

não vínculo funcional com a Administração Direta do RN, diante das propostas de 

modernização da máquina administrativa recomendadas pela reforma gerencial da esfera 

federal, quando a administração deseja se tornar gerencial baseada nos princípios da nova 

gestão pública (BRESSER-PREREIRA, 2009), como também pelo fato da inexistência de 

estudos sobre o tema no Estado. 

Para a atuação do Estado com qualidade na prestação de serviços é necessário um novo 

perfil de gestor, partindo das premissas de Marini (2003, p. 27) “Eu não mudo as 

organizações, mudo as pessoas, que promovem processos de mudança nas organizações”, 

desta forma é preciso conhecer o perfil profissional dos cargos comissionados responsáveis 

pelo funcionamento da administração pública, afim de que a mesma possa apresentar 

eficiência na prestação dos serviços públicos. 

Ressalta-se que as reformas administrativas vêm sendo implantadas gradativamente, na 

esfera federal e em diversos estados brasileiros, seus impactos e a função do gestor são temas 

de estudo por diversos autores (ARAÚJO, 2010; BARBOSA, 1996; MARCONI, 2010; 

PACHECO, 2010), entretanto, se percebe que no Rio Grande do Norte esta implantação tem 

acontecido de uma maneira mais lenta do que em alguns outros estados como Minas Gerais e 

Pernambuco, por exemplo, e são encontrados poucos estudos sobre os cargos comissionados 

do RN.  

Estudiosos da administração pública, e também da gestão pública, têm analisado os 

impactos que as reformas provocam como também analisam o papel do servidor público neste 

contexto, destacando a capacitação profissional, o mérito e outros critérios de ingresso e 
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progressão no serviço público. (BARBOSA, 1996; BRESSER-PEREIRA, 2009; 

DENHARDT, 2012; LEVY; DRAGO, 2005; LONGO, 2003; 2007, LOUREIRO, ABRUCIO 

e PACHECO, 2010; MEDEIROS; LEVY, 2005; PACHECO, 2002). 

Além disso, a Administração Pública estadual é carente de estudos sobre sua máquina 

administrativa e sua força de trabalho, especificamente em relação ao perfil dos cargos 

comissionados que permita uma comparação entre gestões, e sobre os critérios de 

preenchimento dos cargos comissionados, não existindo discernimento baseado em 

meritocracia. Para Barbosa (1996, p.79), no Brasil, a ideologia da meritocracia acaba agindo 

como um freio à implantação de sistemas de avaliação por mérito, o que acontece é que 

“quando o mérito é acionado como critério, ele não é legitimado por quem não foi bem 

avaliado”. Para Pacheco (2002, p.8), os nomeados de cargos comissionados “são peças do 

jogo partidário e/ou de práticas clientelistas, ou que, o sistema de nomeações no Brasil atende 

exclusivamente a interesses políticos ou clientelistas”. 

A estrutura desta pesquisa apresenta na Parte Introdutória, a formulação do problema 

que ocasionou o desejo de estudar a temática, quando se analisa o funcionamento da estrutura 

administrativa estadual do Rio Grande do Norte, e a necessidade do levantamento de 

informações para conhecer esta estrutura e o perfil dos ocupantes dos cargos comissionados, 

bem como os objetivos do estudo. 

O segundo capítulo apresenta informações sobre os aspectos gerais da administração 

pública, com subitens destacando a administração pública brasileira, sobre o ingresso do 

servidor público na administração pública e o cargo comissionado. O terceiro capítulo traz as 

informações sobre o estado do campo, incluindo informações sobre cargos em comissão e a 

experiência internacional, a trajetória brasileira na nomeação de cargos comissionados nas 

esferas federal e estaduais, ressaltando especificamente os do Rio Grande do Norte. 

 O capítulo quatro mostra os procedimentos metodológicos utilizados, por meio da 

pesquisa descritiva, destacando qual a população estudada, evidenciando como foi realizada a 

etapa da pesquisa de dados quantitativos, bem como as entrevistas não estruturadas, e sua 

respectiva análise qualitativa, tendo como público alvo os cargos comissionados da estrutura 

administrativa direta do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com análise dos dados 

levantados, quando foi utilizada a ferramenta estatística Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS - IBM SPSS Statistics 20).  

O quinto capítulo apresenta os resultados da pesquisa realizada com análise dos dados 

coletados, quando é apresentada a estrutura administrativa do Governo do Estado do Rio 

Grande do Norte, incluindo os órgãos da Administração Direta e Indireta prevista na 
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legislação conforme o organograma. Em seguida a descrição dos cargos comissionados 

existentes e o perfil identificado, com dados sobre as características como: idade, gênero, 

tempo de serviço, escolaridade, destacando as diferenças existentes entre os ocupantes de 

cargos comissionados que possuem ou não vínculo funcional para saber se é adequado ou não 

modelo de gestão orientado por resultados. 

Ao final são apresentadas considerações gerais, momento que foram enfatizadas as 

conclusões, como também as contribuições do estudo, na ocasião foram ressaltadas as 

limitações devido à inexistência de pesquisas similares, bem como sugestões de pesquisas e 

estudos futuros que poderão ser realizados no âmbito da temática, que poderão complementar 

o presente trabalho. 
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2. ASPECTOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

 

2.1 Administração Pública Brasileira 

. 

No Brasil, a forma de governo é a República, constituído pelos poderes independentes e 

harmônicos entre si: Executivo, Legislativo e Judiciário, que compõem a organização 

político-administrativa brasileira. Esta é a forma de governo que mais se aproxima do 

princípio da democracia, onde o cidadão pode e deve exigir do seu governante o cumprimento 

da lei. Além dos três poderes existentes, possui um conjunto de órgãos da Administração 

Pública, nas três esferas de poder - Governo Federal, Governo Estadual ou Distrital e 

Prefeitura que formam a função administrativa. Sobre a função administrativa destaca-se o 

conceito de Madeira: 

 
A função administrativa é aquela exercida pelo Estado ou por seus 

delegados, subjacentemente à ordem constitucional e legal, sob o regime de 

direito público, com vistas a alcançar os fins colimados pela ordem jurídica. 

É através dela que o Estado atende às necessidades de planejamento, 

comando, coordenação e exercício do cumprimento da ordem legal e da 

gestão dos interesses da coletividade (MADEIRA, 2010, p. 4). 

 

O Poder Executivo, nas três esferas de poder, tem a função de governar e administrar os 

recursos públicos conforme previsto na Constituição Federal, e que devem ser seguidos pelas 

Constituições Estaduais, podendo executar as leis existentes, assim como implementar novas, 

segundo a necessidade do Estado e da sociedade, para tanto conta com uma estrutura 

administrativa.  

 A estrutura administrativa conta com órgãos que compõem a Administração Pública 

que podem ser Administração Direta, quando composta pelos seus entes estatais: União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal, ou Indireta quando composta por entidades 

autárquicas, fundacionais e paraestatais. O principal objetivo da Administração Pública é o 

interesse público, seguindo os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, de acordo com Bresser-Pereira (2005; 2009). 

Similar definição sobre a organização administrativa pública se encontra em Lima 

(2005, p. 316) quando considera como: “organizações públicas são todos os órgãos e 

entidades da administração pública brasileira que integram o aparelho do Estado, conforme 

estabelecido pela Constituição Federal de 1988”.  
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Entende-se que a administração pública constitui o conjunto de ações que objetiva o 

atendimento direto e indireto das necessidades da sociedade (BRESSER-PEREIRA, 2005). A 

partir do final do século XIX, começa a adquirir o status de ciência, segundo Denhardt (2012, 

pag. 57) “quando teóricos e profissionais começaram a escrever sobre o papel dos órgãos 

administrativos na execução do trabalho do Estado”, com as tentativas de aplicação de 

métodos científicos ao estudo e aprimoramento do trabalho, assim como o desempenho do 

trabalhador. 

Ainda, conforme Denhardt (2012) é possível entender a administração pública, em 

sentido subjetivo, como o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas, as quais a lei atribui o 

exercício de função administrativa do Estado, e em sentido objetivo, como a designação da 

atividade exercida pelos entes. Outro significado similar adotado é a partir da ideia de que 

administrar compreende planejar e executar, de acordo com Bresser-Pereira (2005), em 

sentido amplo, a administração pública, subjetivamente considerada, compreende tanto os 

órgãos governamentais supremos, constitucionais, aos quais incumbe traçar os planos de ação, 

dirigir, comandar, como também os órgãos administrativos subordinados dependentes a quem 

compete executar os planos governamentais.  

Enquanto a Administração Pública se refere à estrutura dos órgãos do Setor Público, a 

Gestão Pública se refere aos modelos de gestão aplicados pela Administração Pública, ou seja, 

a função gerir, administrar de forma ética, técnica e transparente a coisa pública. Santos 

(2006), enfatiza que um dos fundamentos da gestão pública é a ciência da administração com 

ampla abordagem das funções administrativas e a atualização dos conceitos das áreas 

funcionais de gestão, não deixando de lado a visão sistêmica da gestão, em concordância com 

as normas legais e administrativas vigentes. 

No Rio Grande do Norte a estrutura administrativa do Estado é constituída por Órgãos e 

Entidades da Administração Pública Estadual, Direta e Indireta, criados para o desempenho 

da função administrativa do Estado, que totalizam 53 (cinquenta e três) organizações, 

conforme verificado na legislação que dispõe sobre a organização do Poder Executivo, 

composta pela Lei Complementar n. 163, de 05 de fevereiro de 1999, e suas alterações. 

A Administração Direta é composta por órgãos de apoio e de assessoramento imediato 

ao Governador que são os órgãos que compõem a Governadoria e as Secretarias de Estado e 

Órgãos de Regime Especial, que somam 29 (vinte e nove). A Administração Indireta tem em 

sua composição entidades instituídas por lei para descentralizar a ação do Poder Executivo, 

compreendendo 24 (vinte e quatro) entidades assim distribuídas: Autarquias, Fundações 
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Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Essas Entidades da 

Administração Indireta vinculam-se às Secretarias de Estado. 

Esses órgãos que formam a Administração Pública do RN possuem quadro técnico 

efetivo, regidos por regimes trabalhistas, bem como são nomeados dirigentes e demais cargos 

comissionados para chefiar os diversos setores da estrutura de governo, para que o Estado 

cumpra sua função na prestação de serviços públicos.   

 

 

2.2 O Ingresso do Servidor na Administração Pública 

 

A Administração Pública para exercer sua função necessita de recursos humanos, que 

formam sua força de trabalho, a qual é constituída de pessoas físicas, sob variados vínculos 

funcionais, que prestam serviços aos órgãos. Alguns autores, como Madeira (2010), 

denominam essas pessoas como agentes públicos, que podem ser classificados em três 

categorias detalhadas a seguir: 

a) Agentes Políticos – são os detentores dos cargos da mais elevada hierarquia da 

organização da Administração Pública, são eles: Chefes do Executivo (Presidente, 

Governadores e Prefeitos e os respectivos Vices), seus auxiliares (Ministros, Secretários 

Estaduais e Secretários Municipais) e os Membros do Poder Legislativo (Senadores, 

Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores). 

b) Servidores Estatais – abrange todos aqueles que possuem com o Estado e suas 

entidades da administração indireta relação de trabalho de natureza profissional e caráter não 

eventual sob vínculo de dependência, divididos em dois grupos: 

- Os servidores públicos – são todos aqueles que prestam serviços ao Estado, seja da 

Administração Direta e Indireta, com vínculo funcional e mediante remuneração paga pelos 

cofres públicos. 

- Servidores governamentais de direito privado – é o grupo que se liga sob um vínculo 

de dependência às empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de 

direito privado, mediante uma relação de trabalho de natureza profissional e perene. 

c) Particulares – são as pessoas físicas ou jurídicas privadas que, transitoriamente, 

prestam serviços à Administração Pública. 

Neste contexto, o foco deste estudo são servidores públicos, uma vez que serão 

analisadas as características do perfil dos cargos comissionados. Na análise realizada por 

Madeira (2010) sobre os estudos feitos pelos juristas, os servidores públicos englobam três 
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categorias: 1. Os servidores estatutários (sujeitos ao regime estatutário e ocupantes de cargos 

públicos; 2. Os empregados públicos (contratados sob o regime da legislação trabalhista) e 

ocupantes de emprego público; e 3. Os servidores temporários (contratados por tempo 

determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e que 

exercem função, sem estarem vinculados a cargo ou emprego público). 

Os servidores públicos possuem dois tipos de classificação, a primeira divide os 

servidores públicos em civis e militares. Os servidores civis têm suas normas traçadas pela 

Constituição Federal. Os servidores militares são membros das Polícias Militares e Corpos de 

Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e os militares das 

Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, integrantes da União 

Federal. O servidor militar tem legislação própria e está abraçado por pessoa jurídica de 

direito público (MADEIRA, 2010). 

Com a promulgação da CF (1988) o ingresso na Administração Pública no Brasil 

passou a ser realizado por meio de concurso público, que tem como princípio a ampla 

acessibilidade aos cargos, empregos e funções públicas, com o objetivo de assegurar 

oportunidades iguais para todos os interessados em disputar cargos ou empregos na 

administração direta ou indireta. Desta maneira, as normas sobre o ingresso e concurso 

público são obrigatórias para toda a administração Pública, ou seja, a administração direta, as 

autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. 

Com esta compreensão se percebe que o servidor público trabalha para o Estado e para 

os cidadãos, representados pelo governante devidamente eleito pela população, dentro deste 

contexto, o servidor tem a obrigação de servir a qualquer partido eleito igualmente da melhor 

forma, e implantar qualquer política e estatuto legalmente adotado com a mesma lealdade. 

Conforme os estudos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE, 2010), este detalhe se reflete no regime especial para os servidores públicos, 

existente em todos os países membros da OCDE. 

As modalidades e procedimentos para o ingresso no serviço público são formais e 

burocráticas do que no setor privado. Isso ocorre com a intenção de impedir o patronato 

pessoal e político e garantir que a seleção para seleção se baseia em razões justas e objetivas. 

Assim, para ocupar cargo no serviço público brasileiro, com a garantia da estabilidade 

profissional, nas três esferas, é preciso a realização de concurso público, conforme previsto no 

Art. 37 da Constituição Federal. 
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: 

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, 

na forma da lei; II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de 

acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 

prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado 

em lei de livre nomeação e exoneração... V - as funções de confiança, 

exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os 

cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos 

casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas 

às atribuições de direção, chefia e assessoramento (Constituição Federal, 

1988). 

 

O inciso V, acima citado, refere-se às funções de confiança, que também são 

denominadas funções gratificadas, destinadas aos servidores efetivos, como também para 

nomeação de cargos em comissão, que podem ser efetivo ou não, os quais são de livre 

nomeação e exoneração, onde estão inseridos os gestores de cada órgão. 

Merece ressaltar que a prática de ingresso através de concurso público tem mudado em 

outros países, as administrações públicas nos países membros da OCDE estão se afastando do 

modelo de utilização de provas escritas de habilidades de conhecimento e competências para 

o ingresso do servidor efetivo. A justificativa para a mudança da forma de ingresso é o foco 

sobre a melhoria do desempenho e qualidade dos serviços, como também a necessidade de 

melhorar a busca de pessoas com as habilidades e competências certas para os cargos. 

Conforme a OCDE (2010), os países que têm mudado o seu processo seletivo enfrentam a 

necessidade similar que as empresas privadas para encontrar e recrutar as melhores pessoas 

para posições diferentes e têm a mesma necessidade de reorientar a seleção quando a 

necessidade de capacidades e competências muda na organização. 

Toda organização formal tem em sua estrutura administrativa um executivo ou gestor a 

sua frente, que tem entre suas responsabilidades, expandir o campo da cooperação e da 

escolha e de promover o desenvolvimento do indivíduo na sua estrutura. O executivo também 

tem a função de encontrar as soluções entre os conflitos que surjam na gestão administrativa. 

Nos órgãos públicos do Estado existem gestores incumbidos por essas tarefas, a quem cabe a 

responsabilidade de implantação das políticas públicas e o desempenho dos órgãos, sendo os 

corresponsáveis pela implementação do programa de governo. 

O servidor público seja efetivo ou comissionado, além das competências necessárias ao 

cargo, precisa ficar atento a outro aspecto no âmbito da administração pública que é a questão 
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da responsabilização, que dá visibilidade à discussão sobre desempenho dos gestores 

públicos, bem como sobre o controle do uso e da aplicação dos recursos públicos. Araújo 

(2010) ao escrever sobre responsabilização na administração pública teve como foco central 

analisar os limites e possibilidades do gestor público na implementação das políticas públicas, 

fala sobre as propostas de reforma do Estado com destaque para a responsabilização: 

 
A preocupação com a responsabilização, que era um assunto ausente da 

agenda política dos governos, atualmente não só tem ocupado um lugar 

prioritário nos fóruns internacionais e regionais, como já se encontram 

resultados e experiências concretas que podem iluminar o caminho para 

retornar à senda que conduz à uma nova gestão pública (ARAÚJO, 2010, 

p.147).  

 

A responsabilização tem como fundamento que o governo não só tem a obrigação de 

prestar contas, mas também de apresentar um desempenho satisfatório que corresponda às 

necessidades da sociedade. Os cidadãos têm o direito de cobrar explicações sobre as decisões 

e atos praticados pela gestão pública, bem como de impor algum tipo de sanção ao 

desempenho considerado insatisfatório, o que para Matias-Pereira (2009) exige do governo 

maior desempenho da gestão, como também atenção aos aspectos relativos à ética, à moral e à 

transparência na Administração Pública. 

Além da responsabilização, existe outro aspecto que a pessoa deve considerar ao 

ingressar na Administração Pública, quando é importante que a gestão saiba qual sua 

necessidade quantitativa e o perfil necessário para composição da sua força de trabalho, de 

conformidade com suas competências. Segundo a OCDE (2010) é importante que o governo 

realize o planejamento estratégico da força de trabalho, como ferramenta de gestão, que não 

necessita de excessiva sofisticação. Seu objetivo é evitar cálculos imprecisos sobre as 

necessidades futuras de pessoal e incentivar a vinculação mais profissional da gestão dos 

recursos humanos à gestão estratégica da organização. A existência de estruturas de 

planejamento de pessoal pode aumentar a responsabilidade gerencial pela gestão e permitem o 

estabelecimento de uma análise geral do governo e suas metas em termos de pessoal, 

competências e a alocação entre os setores.  

Para Pacheco (2010, p. 356), em suas análises sobre o ingresso e perfil de dirigentes na 

Administração Pública, reconhece que “o processo de recrutamento para o serviço público 

brasileiro poderia ser melhorado por meio do desenvolvimento de perfis profissionais padrão 

que definem os resultados, responsabilidades e competências exigidas para o emprego”. 

Considera que este é o ponto de partida essencial para definir o que os órgãos querem que a 
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pessoa realize no trabalho. Para tanto, o perfil de trabalho deve possuir detalhamento sobre as 

habilidades necessárias, conhecimentos e outros requisitos. Conclui com debate sobre as 

seguintes hipóteses sobre o perfil atual dos dirigentes públicos, quando houve uma diminuição 

na rotatividade dos dirigentes, na esfera federal, aumentando seu tempo de permanência no 

cargo, e destaca que:  

 

“É grande a heterogeneidade entre os perfis dos dirigentes e entre os critérios 

utilizados para sua escolha; somente uma pesquisa empírica detalhada 

poderia levar a conclusões mais gerais; a visão de senso comum de que são 

todos escolhidos por critérios político-partidários não corresponde à 

realidade; 

- grande parte destes dirigentes possui as competências técnicas requeridas, e 

poucos têm atividade político-partidária. Nossa hipótese é a de que os 

critérios para nomeação de dirigentes têm se pautado majoritariamente pelo 

critério de expertise em sua área de atuação; 

- os atuais dirigentes, por seu perfil técnico (em contraposição a um perfil 

mais executivo), interessam-se mais pelos resultados das políticas públicas 

do que pelos processos de liderança de mudanças organizacionais” 

(PACHECO, 2002, p. 17).  

 

Desta maneira, com base nesses aspectos levantados se pode concordar com Pacheco 

(2002) que o processo de recrutamento para ingresso no serviço público brasileiro precisa ser 

melhorado por meio de definição e especificação de perfis profissionais que atendam melhor 

as atribuições de competência da Administração Pública. 

 

 

2.3 O Cargo Comissionado 

 

Servidores públicos são as pessoas físicas que prestam serviços aos órgãos públicos e às 

entidades de Administração Direta e Indireta, nas esferas: Federal, Estadual e Municipal, com 

vínculo funcional e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. Esses compreendem, 

conforme a CF:  

 

Os servidores estatutários, submetidos ao regime estatutário e 

ocupante de cargos públicos; os empregados públicos, contratados sob 

o regime da legislação trabalhista e ocupante de emprego público e os 

servidores temporários, contratados, por exemplo, durante um tempo 

determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público; estes exercem função sem estarem vinculados a 

cargo ou emprego público (BRASIL, ART. 37, IX).  
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Na administração pública, além do quadro de servidores públicos, existem vagas para 

nomeação de cargos comissionados, que são nomeados para cargos de chefia e para o 

comando dos órgãos, conforme previsto no inciso II do art. 37 da Constituição Federal e 

seguido pelo art. 26 da Constituição Estadual. Segundo Madeira (2010, p.16), os cargos em 

comissão são aqueles de ocupação transitória, “seus titulares são nomeados em função da 

relação de confiança que existe entre eles e a autoridade nomeante”. A nomeação independerá 

de aprovação prévia em concurso público, embora se possam fazer, por lei, outras exigências, 

como idade mínima, pleno exercício dos direitos políticos, quitação com as obrigações 

eleitorais e militares, nível de escolaridade necessária ao exercício do cargo, entre outras. 

Pacheco (2002, p. 4) afirma que “a tradição da cultura política brasileira é patrimonialista”, 

reconhece que a tentativa de profissionalização da administração pública é considerada tardia 

e inconclusa, por conviver com práticas clientelistas de provisão e acesso ao emprego público. 

Dentro da profissionalização da Administração Pública é levantado o questionamento 

“quem é o dirigente público?”, que Pacheco (2010, p. 29) define como pessoas que ocupam 

cargos no alto escalão governamental, com responsabilidade significativa pelas políticas 

públicas e pelo desempenho das organizações públicas. Dentro desse enfoque é levantada a 

importância do dirigente público como componente integrante na composição dos resultados 

obtidos pelas organizações públicas, e com responsabilidades pelas políticas públicas. 

Partindo da análise da administração que polariza políticos e burocratas, são destacadas 

características que tentam explicar o tipo dirigente público, deixando o modelo composto de 

dirigente, burocrata e político.  

Seja burocrata ou político, não existe padrão pelos quais os administradores podem 

alcançar maior responsividade, deve haver uma conduta democrática e ética. Alguns autores, 

como Denhardt (2012), defendem que os administradores podem alcançar maior 

responsividade quando são qualificados profissionalmente para melhor desempenhar suas 

funções e agem com ética no desenvolvimento de suas atribuições em sua organização 

pública, principalmente atendendo o anseio social. Ressaltando que também é importante que 

o administrador tenha foco no interesse coletivo e induza a maior participação social. 

Na percepção acima, a qualificação profissional é necessária para melhoria da qualidade 

dos serviços públicos dentro do atual modelo de gestão pública. Longo (2007, p. 15) define o 

Serviço Público como “o sistema de gerenciamento do emprego público e os recursos 

humanos alocados nas organizações públicas”.  

Nos últimos tempos ocorreram mudanças no mundo do trabalho, devido demanda por 

eficiência, que obrigaram o setor público a melhorar a qualidade dos serviços prestados, 
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segundo Pacheco (2010) o que gerou a necessidade de promover qualificação, capacitação e 

aperfeiçoamento de seus servidores, visando ter um quadro de profissionais aptos a atender as 

demandas atuais da sociedade. A implementação de uma política de gestão pública orientada 

para o alcance de resultados de desenvolvimento é a nova tendência da Administração 

Pública, de acordo com os estudiosos como Bresser-Pereira (2009) e Pacheco (2010). 

Os programas de treinamento podem transformar o local de trabalho em um ambiente 

de aprendizagem, redefinindo papéis dos servidores no âmbito da gestão pública. A melhoria 

da qualidade da prestação dos serviços públicos passa pela modernização da área de gestão de 

pessoas, revisando os processos de trabalho e informatização das suas rotinas e, 

principalmente, pela capacitação e qualificação dos servidores. 

A Constituição Federal prevê ainda que cabe ao poder público criar condições para que 

os servidores públicos das esferas da União, Estados e Municípios sejam capacitados, com o 

objetivo de atingir melhoria da prestação do serviço público e o alcance das metas de gestão 

previstas pelas políticas de governo, de uma maneira mais econômica e eficiente. Para tanto, 

foi proposto à criação de instituições denominadas Escolas de Governo, para promover a 

capacitação dos servidores públicos, pelo Art. 39 da Emenda Constitucional n. 19/1998. 

De acordo com Aquino e Medeiros (2010) a EGRN foi instituída por meio do Decreto 

n° 19.896 de 06 de julho de 2007, para atender as necessidades de capacitação da 

administração pública estadual, tendo como finalidade à oferta de formação inicial e 

continuada dos servidores do Estado, quando são oferecidos entre os diversos cursos de 

graduação e pós-graduação aos servidores.   

No âmbito da Escola de Governo do Rio Grande do Norte, a formação inicial e 

continuada constitui-se como objeto do trabalho pedagógico da Escola e surge como um 

conceito que ganha nos últimos anos especial relevância, tendo em vista as recentes 

transformações no mundo do trabalho e no conjunto da sociedade. Trata-se de um tipo de 

formação que se realiza ao longo da vida, continuamente e envolve tanto a aquisição de 

conhecimentos e aptidões, quanto o desenvolvimento de atitudes e valores, culminando na 

elevação da capacidade de discernir e agir no mundo do trabalho e da vida. Implica também 

apropriação, ressignificação, ampliação e criação de saberes e fazeres (AQUINO; 

MEDEIROS, 2010, p. 11). 

A EGRN realiza programas de capacitação e qualificação com a intenção de atender as 

necessidades da melhoria da gestão pública, oferece diversos cursos de capacitação com o 

objetivo de preparar o profissional a aplicar os conhecimentos adquiridos em situações 

referentes à sua atividade, e proporciona cursos de qualificação em gestão pública, em nível 
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de tecnólogo, especialização e mestrado com o sentido de atualização dos conhecimentos 

específicos adquiridos no decorrer da vivência profissional dos servidores. De acordo com os 

dados disponibilizados pela EGRN, desde 2007 até 2014 foram realizados diversos cursos de 

graduação e pós-graduação com o objetivo de qualificar o servidor do Governo do Estado, 

conforme detalhamento no Quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1: Cursos de Graduação e Pós-Graduação ofertados pela EGRN 

CURSO TURMAS ALUNOS 

TECNÓLOGO 
10 Concluídas 496 Formados 

04 Em curso 180 Em formação 

ESPECIALIZAÇÃO 
07 Concluídas 293 Formados 

07 Em curso 282 Em formação 

MESTRADO PROFISSIONAL 01 Em curso 20 Em formação 

Fonte: Construção própria com base nos dados da EGRN, março/2014. 

 

O melhor aproveitamento do servidor público qualificado no âmbito da administração 

para disseminar os conhecimentos adquiridos, ou seja, uma maior participação na gestão 

pública estadual é uma questão relevante, pois é importante o envolvimento ativo dos 

servidores em todos os níveis gerenciais, para melhorar os processos e, por conseguinte, 

melhorar a gestão pública, uma vez que a EGRN investe recursos em cursos na área, os quais 

deveriam atender as necessidades das competências dos órgãos, como também promover o 

melhoramento das competências das pessoas. 

Para OCDE é importante os esforços do poder público para reforçar o papel das 

competências na gestão de pessoas, mesmo sendo uma tarefa difícil, pois, é necessário que os 

sistemas modernos de administração de pessoal envolvam a definição de quadros de 

competências. As competências fornecem um quadro de referências comum para toda a 

administração, por possibilitar que elas sejam utilizadas para recrutar as pessoas certas, focar 

sua formação, servir de base para a avaliação de desempenho do pessoal, e promover as 

pessoas certas. A recomendação é que o quadro de competências seja descentralizado para os 

órgãos, e que dê poderes para definir as competências do seu pessoal, que pode ser 

desenvolvida por meio do planejamento da força de trabalho. 
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3. ESTADO DO CAMPO 

 

 

3.1 Cargos em Comissão e a Experiência Internacional 

 

Conforme publicação da OCDE (2010), diversos países têm estabelecido procedimentos 

e processos que ligam o planejamento de pessoal ao planejamento estratégico de 

organizações, incluindo mecanismos de prestação de contas para os gestores relatarem o 

planejamento de sua força de trabalho. Nos dispositivos de planejamento estratégico estão 

incluídos planos que descrevem as estratégias de gestão de pessoas e planos de pessoal, e 

também dizem respeito às realizações dos recursos humanos em termos de números, 

competências e custos, sua alocação para diferentes objetivos e as realizações de suas 

organizações. Ressalta-se que o planejamento da força de trabalho é parte do relatório sobre a 

estratégia para os recursos humanos pelo qual os gestores são responsabilizados. Para Matias-

Pereira (2009) o processo de planejamento possibilita a implantação de uma gestão orientada 

para resultados e pode estabelecer uma prática essencial para o alcance de resultados: 

 

O planejamento possibilita a coordenação de diferentes pessoas, projetos e ações em 

curso; a aplicação racional (otimizada) dos recursos disponíveis ou escassos; e o 

aumento da responsabilidade ao lidar com mudanças, na medida em que faz parte do 

processo de planejar e especular sobre fatores do ambiente que afetam a organização 

(MATIAS-PEREIRA, 2009, p. 113). 

 

Segundo a OCDE (2010), a maioria dos países membros da Organização têm estatutos 

abrangentes que regulam o conteúdo dos contratos trabalhistas dos servidores públicos. Os 

estatutos podem prever a posse, isto é, o emprego vitalício, com demissão apenas em casos de 

mau comportamento, emprego por tempo indeterminado ou temporário. Entretanto, o 

crescimento da produção de serviços e o foco maior sobre o desempenho durante a última 

metade de século desafiaram estes arranjos e diferentes países membros da OCDE optaram 

por enfrentar o desafio de diferentes maneiras. As regras exatas em torno do trabalho 

temporário variam, porém, a contratação de trabalhadores temporários é normalmente menos 

burocrática e mais descentralizada do que o recrutamento vitalício ou para um período 

indeterminado. 
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Os cargos de livre provimento são utilizados como ferramenta gerencial para 

contratação de técnicos nos sistemas de gerência pública, e teoricamente deve ser pautada 

pelo profissionalismo e pelo comprometimento com os resultados do governo. É uma prática 

que ocorre nas esferas governamentais de diversos países do mundo, principalmente após as 

reformas gerenciais implantadas nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Itália, 

Holanda e Chile, (BRESSER-PEREIRA, 2009). 

Nos Estados Unidos foi criado, em 1978, o Senior Executive Service (SES) pela Lei de 

Reforma do Serviço Civil, que engloba aproximadamente 7 mil cargos, existindo a 

possibilidade de nomeações de 10% deste total, de caráter exclusivamente político. 

(BERNARDI; CAMPOS, 2010). Nos anos de 1990, os EUA iniciaram a reforma da gestão 

pública, que possibilitaram o país a contar com um aparelho de Estado estratégico. Segundo a 

OCDE (2010), os Estados Unidos tem feito um esforço para alinhar o planejamento da força 

de trabalho com a gestão estratégica das organizações. Após a eleição presidencial, o 

Congresso publica uma lista de cargos no legislativo e no executivo do governo federal que 

podem ser sujeitos à nomeação não competitiva, que contém 7.996 (sete mil novecentos e 

noventa e seis) posições em todo o país, dos quais 1.141 (um mil cento e quarenta e um) 

necessitam do aceite do Senado para a nomeação do Presidente. Desta forma, o mérito dos 

candidatos é normalmente analisado, mesmo quando não há concorrência formal. Para 

Bresser-Pereira (2009, p. 235) “os objetivos de obter mais autonomia e simplificar a tomada 

de decisões e as aquisições parecem ter sidos alcançados em diferentes órgãos federais”. 

Os cargos de livre nomeação nos EUA que dependem da aprovação do Senado exigem 

uma distribuição pelas unidades de governo, apenas 33 órgãos dispõem de mais de 25 cargos 

de livre provimento, de acordo com Santos (2009, p. 8) “esses números são indicativo da 

pouca liberdade dos dirigentes políticos para lotear a máquina pública ou adotar critérios de 

preferências político-partidárias para ocupar postos gerenciais”, mas, mesmo assim ainda 

existe disputa entre os ocupantes de cargos políticos e os servidores efetivos.  

Desde os anos 80 que os governos têm adotado reformas administrativas, que 

começaram pela Grã-Bretanha, Nova Zelândia e Austrália, utilizando medidas de 

flexibilização, contratualização de resultados e flexibilização de estatutos como forma de 

mudar as características do modelo burocrático existente, com atenção a função diretiva, uma 

vez que passou a buscar alcançar metas e resultados previamente estipulados, para tornar o 

governo mais eficiente e mais responsável (BRESSER-PEREIRA, 2009). Na Grã-Bretanha, o 

tema da reforma administrativa, segundo Jenkins (2006), é discutido há várias décadas, os 
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governos têm lutado contra a incompetência e a ineficiência, e nos últimos anos os resultados 

mostram que os serviços estão melhorando em rapidez, eficiência e honestidade.  

 A Nova Zelândia, de acordo com os estudos de Richardson (2006), submeteu-se a um 

programa de reformas econômicas, no período de 1984 a 1994, que tinha como peças-chave 

as mudanças no modo de operar os setores do Estado, objetivando melhorar o desempenho e 

aumentar a accountability do setor público em todos os aspectos, além de ter como base o 

desempenho. Diante disso, não sobrou espaço para o emprego vitalício e nem para sistemas 

de remuneração nos quais o pagamento e posição não reflitam o desempenho. Por isso, os 

executivos-chefes de departamento estão submetidos a um contrato de trabalho por tempo 

determinado. O executivo-chefe é reavaliado anualmente, sendo responsável pela contratação 

de pessoal do seu departamento, inclusive determinando o quantitativo e negociar as 

condições de contrato. Segundo Bresser-Pereira (2009, p. 229) “a reforma da gestão pública 

na Nova Zelândia foi controlada pelos economistas do Tesouro”, o que fez com que o balanço 

patrimonial mostrasse que a posição total de caixa passou a ser um indicador importante de 

desempenho. 

Nos últimos anos, conforme Pacheco (2010), o método de escolha de dirigentes foi 

aperfeiçoado, em diversos países, com o objetivo de oxigenar as entradas, admitindo 

contratações temporárias para os cargos de direção, mas fazendo isso de uma maneira 

estruturada e com critérios previamente definidos, como por exemplo, acontece no Chile, que 

criou o Sistema de Alta Direção Pública (ADP), um sistema central de altos servidores 

públicos, a fim de modernizar a gestão pública e torná-la transparente. Segundo a OCDE 

(2010) a ADP contrata a maior parte do processo de seleção junto a empresas especializadas. 

Pouco mais da metade dos 200 (duzentos) serviços da administração pública nacional 

participam do ADP. Eles têm 102 (cento e dois) postos no primeiro nível hierárquico e 735 no 

segundo nível hierárquico. A partir de 2008, 61% (sessenta e um por cento) dos postos de 

trabalho abrangidos pela ADP foram preenchidos por concurso público. O sistema é 

considerado uma das principais realizações da modernização da gestão pública no Chile, um 

dos resultados da implantação foi a diminuição do número de nomeações políticas no governo 

central, que representam apenas 0,5% do total da força de trabalho pública. 

Foi o Chile, dentre os países da América Latina, que iniciou a reforma do aparelho 

administrativo do Estado, nos anos de 1990, segundo Glade (2006), que esclarece que esse 

processo ocorreu em paralelo ao ajustamento estrutural da economia. Na busca da 

modernização, importantes inovações foram realizadas para reforçar a capacidade 

organizacional em diversas áreas do serviço público. O desenho do sistema administrativo 



37 
 

  

envolve a descentralização fiscal, fortalecimento da democracia e inovação da estrutura de 

gerenciamento público, como forma de trazê-la mais próxima do cidadão. 

 Outros países também buscaram modernizar a função pública, por meio da revisão de 

seus estatutos, como o Canadá. De acordo com Bresser-Pereira (2009) a reforma do Canadá 

esperou pelo programa de ajuste fiscal que foi implantado nos anos de 1990. De acordo com a 

OCDE (2010), o Canadá é exemplo da integração do planejamento da força de trabalho no 

amplo ciclo de planejamento e informação do governo, que visa alinhar a força de trabalho de 

uma organização com as prioridades do governo e as missões. O serviço público canadense 

faz o uso integrado de recursos humanos e do planejamento empresarial como base para a 

avaliação e compreensão das necessidades atuais e futuras dos serviços, organismos e serviços 

públicos como um todo, quando definiu grupos de competências. O planejamento integrado é 

um dos pilares essenciais da Renovação da Administração Pública no Canadá.  

A síntese sobre os cargos de comissão dos países citados é apresentada no Quadro 2 que 

mostra quais os requisitos adotados. 

 

Quadro 2: Síntese dos cargos de comissão nos países 

PAÍS CARGOS DE COMISSÃO 

EUA Os cargos de livre nomeação do executivo dependem de aprovação do 

Senado. 

GRÃ-BRETANHA Utilização de medidas de flexibilização e contratualização de 

resultados. 

NOVA ZELÂNDIA Os executivos são submetidos a um contrato de trabalho por tempo 

determinado e são avaliados. 

CHILE Foi criado o Sistema de Alta Direção Pública, a contratação é realizada 

por meio de processo de seleção. 

CANADÁ Faz uso integrado de recursos humanos e planejamento empresarial, 

com definição de grupos de competências. 

 

Conforme Pacheco (2010), os países que implantaram modernização destacaram os 

ocupantes dos cargos de direção, quando passaram a contratá-los com base em resultados, 

com admissão externas para os postos de direção, por meio de definição de competências 

específicas necessárias aos cargos. 
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3.2 A Trajetória Brasileira na Nomeação de Cargos em Comissão 

 

A literatura sobre os cargos em comissão é restrita, principalmente sobre o perfil, mas, 

Pacheco (2002) afirmou que o perfil dos dirigentes públicos no Brasil tem mudado 

rapidamente, nos últimos anos, e que a referida mudança é ainda pouco visível para os 

pesquisadores e comunidade acadêmica, e que existia um descompasso entre o perfil dos 

dirigentes públicos e o que prevalecia na literatura especializada e na visão dos organismos 

internacionais, uma vez que historicamente, o sistema de cargos em comissão no Brasil foi 

utilizado como mecanismo de acomodação de interesses políticos, marcado ainda por alta 

rotatividade. Segundo Santos (2009, p. 13) “o uso pouco criterioso dos cargos em comissão e 

seu uso para atender a pressões político-partidárias tem sido prática corriqueira na 

administração pública brasileira”, fato que pode acontecer em todas as esferas de poder. 

Na Avaliação da Gestão de Recursos Humanos no Governo – Brasil: Governo Federal 

realizada pela OCDE (2010), que teve o objetivo de contribuir para o desenho de futuras 

reformas da gestão da força de trabalho do governo federal, apresentou conclusões retiradas 

da comparação sistemática da situação no Brasil com a experiência dos países membros da 

OCDE, considerando sua dimensão, os alicerces culturais e constitucionais e os valores que 

sustentam o sistema de recursos humanos.  

De acordo com o trabalho realizado pela OCDE, o total de servidores públicos, nas três 

esferas no Brasil, é limitado em termos de tamanho (11-12%, incluindo empresas estatais) 

quando comparado com os países membros da OCDE (22% em média), contudo, é mais cara 

para a economia (12% do PIB, um pouco acima da média da OCDE, e 28% de todos os custos 

de remuneração do conjunto de servidores na economia brasileira). Nos últimos anos, o 

número de servidores públicos tem aumentado para garantir melhorias no acesso aos serviços 

públicos. Reforçar a capacidade do governo de planejar e realocar sua força de trabalho 

também é importante, para assim, haver a prioridade de definir uma estratégia de gestão de 

recursos humanos baseada numa visão sólida de longo prazo integrada nos esforços globais de 

reforma de gestão pública. 

Para a OCDE o planejamento da força de trabalho precisa tornar-se parte das estratégias 

dos órgãos públicos, inclusive como item da prestação de contas dos gestores. Na esfera 

federal, algumas mudanças estão em curso objetivando reforçar o planejamento da força de 

trabalho, isto é, existe um “debate sobre a adequação da magnitude e da qualidade do 

emprego público” Marconi (2010, p. 220). Nos últimos tempos, as práticas de gestão de 

recursos humanos no governo federal tendem a concentrar-se mais no controle do 
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cumprimento das regras e normas básicas, com pouco espaço para a gestão estratégica 

baseada em competências e desempenho. O planejamento estratégico da força de trabalho 

deve ser uma prioridade dos governos, que deve ser orientado por processos e dados mais 

focados em responder às novas necessidades políticas e ao permitir novas contratações.  

A análise que Marconi (2010) realizou sobre a evolução do emprego público no Brasil 

sobre suas características, tanto do aspecto quantitativo quanto do perfil, é coerente com o 

estudo feito pela OCDE. O autor também afirma que o quantitativo de servidores no Brasil 

não é excessivo quando analisado de maneira agregada, o que acontece é uma distribuição 

desigual nas regiões, e que a participação do servidor na força de trabalho é maior nas regiões 

mais pobres. Destaca que a evolução também é desigual por tipo de vínculo, ou seja, o regime 

de contratação, que são três: estatutário; celetista; e, não estatutários sem carteira assinada. 

Neste último estão incluídos os ocupantes de cargos em comissão sem vínculo e os 

funcionários que possuem um vínculo funcional mais precário e ocasional com o setor 

público, considerada uma situação indefinida, pois estão desvinculadas de proteções 

trabalhistas. 

Marconi (2010) explica que uma justificativa para o percentual elevado de contratações 

que não seguem as definições da Constituição quanto ao regime formal é a necessidade de 

contratação mais flexível, para atender as demandas variadas da sociedade por prestação de 

serviços. A variedade e complexidade dos serviços prestados pelo Estado promovem a 

existência de regimes de trabalho alternativos. Para tanto, os governos deveriam realizar 

estudos para o planejamento de sua força de trabalho. 

Os dados sobre a força de trabalho da União são realizados pelo Sistema Integrado de 

Administração de Recursos Humanos (SIAPE), um sistema on-line de banco de dados de 

abrangência nacional, que se constitui na principal ferramenta para a gestão do pessoal civil 

do Poder Executivo do Governo Federal, responsável pelo pagamento de servidores ativos, 

aposentados e pensionistas em dos órgãos da Administração Pública Federal direta, 

Instituições Federais de ensino, ex-territórios federais, Autarquias, Fundações e Empresas 

Públicas. Não incluem o Ministério Público da União (MPU), Agência Brasileira de 

Inteligência (ABIN), Banco Central do Brasil (BACEN), Empresas Públicas e Sociedade de 

Economia Mista que não recebem recursos do Tesouro Nacional, Encargos Previdenciários da 

União (EPU) e servidores do Ministério das Relações Exteriores (MRE) lotados no exterior, 

conforme disponibilizado no Boletim Estatístico de Pessoal (06/2013). 

O mesmo boletim apresenta informações sobre a distribuição do quantitativo dos 

servidores do Poder Executivo Civil Federal, que totalizam 1.008.025 (um milhão, oito mil e 
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vinte e cinco), sendo que desses 235.734(duzentos e trinta e cinco mil e setecentos e trinta e 

quatro) integram a Administração Direta, dados de março de 2013. Também apresenta dados 

sobre os ocupantes de Cargos e Funções de Confiança e Gratificações do Poder Executivo 

Federal (Administração Direta, Autarquia e Fundação), os quais podem ser ocupados por 

servidores com cargo efetivo, requisitados de outros órgãos ou esferas e sem vínculo com o 

Serviço Público. Neste momento, se fez opção por destacar apenas as informações 

quantitativas sobre os cargos comissionados, devido à afinidade com a temática aqui 

desenvolvida. 

Os cargos comissionados aqui estudados são de Direção de Assessoramento Superior 

(DAS), os quais se teve maior informação. Corrêa (2010) descreve que os DAS foram 

instituídos no âmbito da reforma administrativa durante o período de 1969/1974, e desde 

então tem sofrido alterações objetivando adequar sua estrutura as funções do Estado e das 

intenções dos governantes. 

A Administração Direta possui um total 15.692 (quinze mil e seiscentos e noventa e 

dois) cargos comissionados, sendo distribuídos em duas categorias: Cargo de Direção - IFES 

(CD) = 17 (dezessete); e, Direção de Assessoramento Superior (DAS) = 15.675 (quinze mil, 

seiscentos e setenta e cinco), o número total de cargos comissionados é equivalente a 

aproximadamente 4% (quatro por cento) do número total de servidores. Segundo Pacheco 

(2010) o DAS abrange os cargos em comissão existentes nos ministérios, fundações e parte 

das autarquias; não abrangem universidades, empresas públicas, sociedades de economia 

mista, Ministério Público, Banco Central, agências reguladoras. A publicação do Boletim traz 

um maior detalhamento sobre os cargos de Direção de Assessoramento Superior do Poder 

Executivo, os dados sobre a Administração Direta mostram que desse total 11.208 (onze mil e 

duzentos e oito) cargos, que corresponde a 71,50% (setenta e um vírgula cinquenta por 

centos), são ocupados por servidores com vínculo e 4.467 (quatro mil e quatrocentos e 

sessenta e sete), equivalente a 28,50% (vinte e oito vírgula cinquenta por cento) não tem 

vínculo com o Governo Federal, conforme o detalhamento dos cargos DAS da tabela 1 

abaixo.  

 

Tabela 1: Detalhamento dos cargos DAS 

CARGO 
 Com vínculo Sem Vínculo Total Geral 

Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total 

DAS 6.837 4.371 11.208 1.919 2.548 4.467 8.756 6.919 15.675 

Fonte: Construção própria com base nos dados do Boletim Estatístico de Pessoal (06/2013). 
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 Ao se observar o nível da escolaridade dos ocupantes dos cargos comissionados DAS, 

percebe-se que a grande maioria possui nível superior, somando o percentual de 78% (setenta 

e oito por cento), incluindo quem tem Ensino Superior, Especialização e Pós-Graduação. As 

pessoas com Ensino Fundamental equivalem a 1,9% (um vírgula nove por cento), enquanto 

que as que têm Ensino Médio correspondem a 20,1% (vinte vírgula um por cento), conforme 

detalhe a Tabela 2 a seguir. 

 

Tabela 2: Participação percentual dos ocupantes de DAS, por escolaridade. 

CARGO 

ESCOLARIDADE 

Ens. 

Fund. 

Ensino 

Médio 
Superior Especialização Pós-Graduação 

DAS 1,9% 20,1% 72,7% 1,1% 4,2% 

Fonte: Construção própria com base nos dados do Boletim Estatístico de Pessoal (06/2013). 

 

Conforme os estudos realizados por Praça (2012) os cargos em comissão do poder 

executivo federal foram resultados da reforma administrativa iniciada em 1967, quando foram 

institucionalizados os cargos de DAS, em 1970. Posteriormente, foram divididos em duas 

categorias: direção superior e assessoramento superior, sendo separados em níveis de 1 (um) a 

6 (seis), com aumento progressivo de salário e atribuições. Observa-se que a distribuição 

desses cargos comissionados obedece à lógica do presidencialismo de coalizão. Isto é, o 

presidente eleito, em busca de ter maioria no Congresso, faria coalizão com os demais 

partidos, quando realizaria troca de pastas ministeriais por apoio no parlamento. Os dados 

informam que na estrutura da administração pública federal, os cargos em comissão existentes 

em todos os órgãos federais representam cerca de 4% (quatro por cento) do total de ativos.  

A questão identificada por Praça (2012) não são os problemas de quantidade, mas, sim 

de distribuição, sobre o que Pacheco (2010, p. 287) destaca que “a grande maioria de tais 

postos desce a níveis bastante baixos na estrutura, (o cargo de um simples coordenador de 

equipe ou chefe de um serviço pode ser preenchido por livre nomeação)”. Outro fato relevante 

é sobre os critérios de escolha dos ocupantes desses cargos, pois existe a predominância de 

critérios políticos, como também a presença de critérios de competência técnica, bem como a 

combinação de diferentes critérios. Entretanto, o que é destacado é a não continuidade 

administrativa, em geral impulsionada tanto pelos que chegam como pelos que saem 

(PACHECO, 2010). 
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É importante destacar que os cargos em comissão denominados DAS, não são os únicos 

cargos de livre provimento, ou seja, aqueles que permitem o ingresso, temporário, de pessoas 

no serviço público federal sem concurso, uma vez que também existem os cargos de direção. 

Em 2005, o Decreto Nº 5.497, de 21 de julho de 2005, dispõe sobre o provimento de cargos 

em comissão do Grupo DAS, níveis 1 (um) a 4 (quatro), por servidores de carreira, no âmbito 

da administração pública federal. Assim, exige que 75% (setenta e cinco por cento) dos 

cargos de DAS dos níveis 1 (um) a 3 (três) e 50% (cinquenta por cento) dos cargos de nível 4 

(quatro) deverão ser ocupados exclusivamente por servidores efetivos, isto é, os de carreira no 

poder público federal. 

Segundo D’Araújo (2007), os cargos comissionados, ou cargos de livre provimento na 

esfera federal como denomina, representam um recurso político importante para incorporar 

pessoas de notório saber na Administração Pública, também é uma oportunidade de prestigiar 

aliados, cooptar opositores e controlar recursos de poder do ponto de vista econômico. Ao 

lado do presidente e dos ministros, este grupo seleto é que governa o país. Deles é esperado, 

segundo a lei, zelo pela coisa pública, probidade, especialização, ética, critérios de prestação 

de contas, mérito e transparência. 

No estudo de Praça (2012), é feito questionamento sobre o que provoca a rotatividade 

dos ocupantes de cargos de confiança no governo federal. De acordo com os dados levantados 

em seus estudos, entre dezembro de 2010 e abril de 2011, houve uma taxa de permanência de 

58,61% (cinquenta e oito vírgula sessenta e um por cento) dos 20.808 (vinte mil oitocentos e 

oito) servidores que ocupavam cargos de confiança no governo federal brasileiro. Em sua 

análise, o autor percebe que os escândalos de corrupção não explicam esse resultado, 

entretanto, a mudança do chefe do Executivo é um fator mais plausível. 

Além dos DAS existem os cargos comissionados na estrutura do governo federal, a 

publicação da OCDE (2010), aponta que os cargos comissionados e DAS são uma importante 

exceção ao princípio de seleção do pessoal de forma competitiva transparente. Ressalta que os 

cargos DAS devem ser uma prioridade para sistematização de um transparente e moderno 

processo de seleção, baseado na experiência e competências. Quanto aos cargos 

comissionados, destaca que é importante que eles sejam reintegrados dentro do sistema de 

categorias de emprego e que a nomeação para estas posições siga procedimentos regulares ao 

invés de designações discricionárias.  

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.497-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.497-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.497-2005?OpenDocument
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3.3 Os Cargos Comissionados na Esfera Estadual 

 

Diante dos poucos estudos que sistematizam dados sobre os critérios de nomeação dos 

dirigentes públicos, fato constatado por Pacheco (2010), quando também afirma que, numa 

visão generalizante, os nomeados são peças do jogo partidário e/ou de práticas clientelistas, 

entretanto, a autora reconhece que o fato tem mudado nos últimos anos, uma vez que a gestão 

pública tem se modernizado e que tem ocorrido mudança no perfil dos dirigentes públicos. 

Quando é feita ponderação nas mudanças atuais que ocorrem na gestão pública, dentro 

do contexto de globalização e da dinâmica da informação, que demanda ao Estado atender de 

maneira suficiente a sociedade, exigindo do mesmo maior aptidão e agilidade, pode se deduzir 

que a administração pública poderia investir mais nos servidores qualificados e lotados em 

seus órgãos, por meio da ocupação de cargos comissionados, para que os mesmos tivessem 

condições efetivas de promover o desenvolvimento de um trabalho técnico eficaz, uma vez 

que o custo da capacitação e qualificação do servidor é um investimento realizado pela 

administração pública, isto é, com recursos públicos, desta maneira, deveria trazer um maior 

retorno para o Estado.  

Após a implantação da reforma gerencial no âmbito do governo federal, observa-se que 

as unidades da federação também deram início às reformas estaduais, sendo observado que 

alguns estados, como Minas Gerais e Pernambuco, se encontram em fase mais avançada que 

outros. 

Ao se analisar os dados, disponibilizados no portal do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), da Pesquisa de Informações Básicas Estaduais – 2012 encontram-se 

informações sobre os cargos comissionados na esfera estadual, nota-se que os estados 

possuem variação diferente entre os ativos da administração direta de cada unidade da 

federação. 

A publicação do IBGE apresenta ao público os resultados da Pesquisa de Informações 

Básicas Estaduais (ESTADIC), realizada, pela primeira vez, em 2012, com o propósito de 

suprir a lacuna de estudos que focalizam as esferas estaduais, no que diz respeito às suas 

administrações. Parte da publicação contempla o Questionário Básico, destacando aspectos 

relevantes da gestão e da estrutura das Unidades da Federação a partir dos seguintes eixos 

temáticos: recursos humanos das administrações, conselhos e fundos, política de gênero, 

direitos humanos, segurança alimentar e nutricional e inclusão produtiva. Entretanto, não foi 

possível identificar quais órgãos da Administração Direta do RN foram considerados na 

publicação. 
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De acordo com a pesquisa do IBGE (2012), os resultados permitem constatar que 

existem variações nas proporções de cargos comissionados em relação ao conjunto de 

empregados na administração direta, a média foi de 3,56% (três vírgula cinquenta e seis por 

cento), ou seja, próxima da média do governo federal que é de 4% (quatro por cento), a menor 

variação encontrada foi de 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) do estado de São 

Paulo, o maior percentual foi de 7,69% (sete vírgula sessenta e nove por cento) em Goiás, 

para a média e variação se optou por não considerar o percentual de 25,91% (vinte e cinco 

vírgula noventa e um por cento) de Roraima, porque alguns dados informados constam como 

“ignorados”, daí, se entende que esse percentual discrepante proporcionaria uma média irreal, 

que pode ser devido a falta de informações mais concretas do referido Estado. Ao analisar os 

resultados, por meio do ranking de posição ocupada, em percentual, do número de cargos 

comissionados em relação ao número de ativos da Administração Direta se observa que o RN 

ocupa a 21ª posição com um percentual de 1,69% (um vírgula sessenta e nove por cento) 

pelos dados do IBGE (2012), conforme evidenciado na Tabela 3 sobre o total de servidores e 

cargos comissionados dos estados brasileiros.  

 

Tabela 3: Total de servidores e cargos comissionados dos Estados. 

POSIÇÃO ESTADO 
POPULAÇÃO 

(2012) 

Ativos Adm. 

Direta 
Comissionados 

% de 

Comissionados 

1 RR 445.043 16.979 4.400 25,91 

2 GO 6.145.928 94.445 7.264 7,69 

3 SE 2.074.528 35.787 2.505 7,00 

4 BA 15.001.484 101.921 6.514 6,39 

5 AL 3.233.234 37.394 2.179 5,83 

6 PB 3.843.916 75.286 4.121 5,47 

7 AP 662.927 26.367 1.432 5,43 

8 DF 2.741.213 124.933 6.464 5,17 

9 RO 1.531.920 45.980 2.367 5,15 

10 MA 6.533.540 71.196 3.381 4,75 

11 AM 3.534.574 65.679 2.724 4,15 

12 ES 3.577.833 55.335 2.243 4,05 

13 RJ 16.383.401 136.208 5.367 3,94 

14 MT 3.120.442 65.736 2.237 3,4 

15 AC 721.006 29.907 996 3,33 

16 MS 2.426.518 44.480 1.373 3,09 

17 PI 3.214.556 51.088 1.448 2,83 

18 TO 1.323.231 44.127 1.092 2,47 

19 PA 7.726.888 89.165 2.173 2,44 

20 PE 9.015.728 142.574 2.475 1,74 
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21 RN 3.221.581 47.880 807 1,69 

22 PR 10.945.791 162.402 2.378 1,46 

23 RS 11.073.282 148.945 2.138 1,44 

24 CE 8.810.603 58.779 689 1,17 

25 SC 6.297.460 113.698 1.212 1,07 

26 MG 20.529.623 299.059 3.104 1,04 

27 SP 42.390.043 478.367 1.657 0,35 

     Fonte: Elaboração da própria autora com base nos dados do IBGE, 2012.  

 

Outra análise possível de se realizar é a relação do número de cargos comissionados 

sobre a população, quando se obtém dados que os Estados que apresentam maior proporção 

são: RR (0,988); DF (0,235); AP (0,216); RO (0,154) e AC (0,138). Na situação inversa, os 

Estados que apresentam menor proporção de cargos comissionados pela população são: SP 

(0,004); CE (0,008); MG (0,015); SC (0,019) e RS (0,019). O RN fica na 21  com uma relação 

de 0,025 cargos comissionados por habitante. 

Esta relação é meramente ilustrativa, uma vez que a estrutura de governo deve atender 

as necessidades da sociedade e para tanto deve ter um quadro proporcional a sua população. É 

importante que a gestão deixe claro suas expectativas com relação aos servidores efetivos e 

cargos comissionados, numa perspectiva de promover e assegurar um perfeito alinhamento 

entre os servidores e as estratégias da organização dentro de suas finalidades. 

 

 

3.4 O Rio Grande do Norte e seus Cargos Comissionados 

 

 A organização do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte é definida na 

Lei Complementar n. 163 de 05 de fevereiro de 1999, e suas alterações posteriores. São essas 

legislações que dispõe sobre a Administração Estadual com definição dos princípios básicos. 

O Art. 4° define que a ação do Poder Executivo é feita por meio de órgãos e entidades 

integrantes da Administração Direta e Indireta. 

 A regulamentação e estrutura de funcionamento de cada uma das instituições da 

Administração Direta e Indireta do RN, indicadas na referida legislação, é regulamentada por 

Decreto Governamental que deve ser aprovado pelo legislativo. 

 O Título II da citada Lei disciplina as competências de cada órgão, em conformidades 

com essas competências são definidas as estrutura funcionais de cada órgão. O Governo do 

RN não possui um estudo sobre sua força de trabalho, que especifique o dimensionamento do 

quadro funcional necessário para que o Estado desempenhe seu papel, bem como defina qual 
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o perfil necessário, com as características profissionais, acadêmicas e comportamentais para o 

desenvolvimento das atribuições inerentes ao cargo. 

 Para Marconi (2010) a etapa que define o número de servidores e o correspondente 

perfil adequado para o desempenho das funções e modelo de gestão adotado é denominada 

dimensionamento da força do trabalho, pertencente ao planejamento de recursos humanos, e 

que poucas são as estruturas de governo que a realizam, não adotando assim, uma estratégia 

para dimensionar seu número adequado de servidores. Para a avaliação das necessidades de 

recursos humanos, nos aspectos de quantitativo, competências, perfil, direcionadas ao 

atendimento do desenvolvimento das instituições é preciso que os órgãos tenham definidos 

suas competências, missão e objetivos. Este planejamento requer também levantamentos de 

informações sobre os objetivos e processos de trabalho de cada setor que compõe o órgão. 

Ainda, para o autor acima citado, existem fatores fundamentais para se definir o 

tamanho do setor público em termos de servidores, tanto para o quadro de efetivos como 

cargos comissionados, incluindo a descrição do perfil adequado, que são o papel 

desempenhado pelo Estado, os serviços prestados em função dessa definição e a forma como 

presta os referidos serviços. Este papel desempenhado varia conforme a esfera de governo, e a 

maneira da prestação de serviços inclui o modelo de gestão adotado.  

Como a Administração Pública do RN não tem estudos sobre qual o dimensionamento 

adequado de sua força de trabalho, os parâmetros para definição da quantidade dos cargos 

comissionados tem com base as competências especificadas na legislação que define as 

competências dos órgãos, na qual não são abordados aspectos relacionados ao perfil adequado 

para os cargos. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este capítulo apresenta as etapas referentes à realização do estudo efetuado, ou seja, 

explica o caminho percorrido durante o trabalho. É apresentada a técnica de estudo, 

caracterizada como uma pesquisa descritiva; o detalhamento da tipologia e abrangência do 

estudo. Em seguida é explicitado o planejamento do estudo, destacando as estratégias de 

coleta de dados, o tratamento dos dados quantitativos, por meio de ferramenta estatística, bem 

como os procedimentos de abrangência qualitativa da análise de dados.  

 

 

4.1 Técnica de Estudo 

 

Este estudo se insere em uma perspectiva que se resguarda na existência de uma 

realidade observável e mensurável, teve como base a realização de estudo de pesquisa 

descritiva. Para Gil (2009, pg. 42) “as pesquisa descritivas têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”.  Demo (1995), explica que pesquisa significa a 

construção de conhecimento original, de acordo com certas exigências científicas. Assim, foi 

possível utilizar o procedimento de análise de conteúdo dos dados pesquisados para que se 

possa atingir os objetivos previstos neste estudo. 

Para Bardin (2004) a análise de conteúdo segue diferentes fases, que são organizadas 

pela autora em três etapas, conforme Figura 1 abaixo: 

 

Figura 1: Fases da Análise de Conteúdo 

 

Fonte: Construção própria com base em Bardin, 2004. 
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A pré-análise é a fase da organização do material a ser analisado com o objetivo de 

operacionalizar e sistematizar as ideias iniciais. É organizar os dados por meio das etapas: (a) 

leitura flutuante, que é o estabelecimento de contato com os documentos da coleta de dados; 

(b) escolha dos documentos, que consiste na demarcação do que será analisado; (c) 

formulação das hipóteses e dos objetivos; (d) referenciação dos índices e elaboração de 

indicadores, que envolve a determinação de indicadores por meio de recortes de texto nos 

documentos de análise; (e) preparação do material (BARDIN, 2004).  

A exploração do material é a segunda fase, que consiste na exploração do material com 

sistemas de codificação e a categorização. Esta é uma etapa importante porque permite ou não 

a riqueza das interpretações e inferências (BARDIN, 2004).  

O tratamento dos resultados obtidos e interpretação integra a terceira fase que 

corresponde ao tratamento dos resultados, inferência e interpretação realizado de maneira 

significativa, momento que pode ser utilizada operações estatísticas simples ou mais 

complexas que permitem estabelecer quadros de resultados, diagramas, figuras e modelos. 

Nesta fase ocorre a condensação e o destaque das informações para análise, como também é o 

momento das interpretações inferenciais, da análise reflexiva e crítica (Bardin, 2004), ou seja, 

é feita a investigação com análise qualitativa. 

Conforme Creswell (2010), a investigação qualitativa emprega diferentes concepções 

filosóficas nas análises e interpretação de dados, por envolver reflexão contínua sobre os 

dados, como realizada aqui neste estudo. Para tanto nas observações realizadas sobres os 

dados coletados foram feitos alguns comentários com descrições sobre as particularidades 

identificadas. 

Foi realizado estudo com a análise, o registro e a interpretação dos dados coletados, que 

teve como finalidade observar, registrar, analisar e comparar os perfis dos cargos 

comissionados, sem interferência do pesquisador. O processo descritivo visou à identificação, 

registro e análise das principais características dos perfis, como idade, escolaridade, gênero, 

tempo de serviço, vínculo funcional e cargo que ocupa, por órgão.  

Para tanto, foi necessário utilizar uma estratégia quantitativa, por ter sido realizada uma 

pesquisa de levantamento de dados sobre as principais características do perfil dos cargos 

comissionados, que conforme Creswell (2010) a estratégia quantitativa acomoda a descrição 

quantitativa ou numérica de tendências, quando foi estudada a população, entretanto, também 

foram realizadas análises qualitativas, quando foram usadas as técnicas de análise de 

conteúdo, para possibilitar análises interpretativas sobre o universo pesquisado dos cargos 

comissionados da Administração Direta do Rio Grande do Norte. 
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4.1.1 Tipologia do Estudo 

 

O procedimento metodológico do estudo desenvolvido, caracterizado como empírico, 

utilizou inicialmente análise exploratória de dados, em seguida análise de conteúdos, por 

possibilitar o estabelecimento de relações entre os dados levantados, quanto aos seus 

objetivos, e, pesquisa de campo no que diz respeito ao objeto de estudo, utilizando como 

meios de investigação a pesquisa bibliográfica e documental como também entrevistas não 

estruturadas realizadas na SEARH e SEPLAN. Foram adotados procedimentos sistemáticos 

para descrição da coleta realizada na pesquisa documental, bem como se buscou explicação 

dos resultados obtidos junto ao confronto com literatura estudada.  

Como método foi usado procedimento de estudo com análise de conteúdo, inclusa a 

análise bibliográfica e documental. De acordo com Bardin (2004), a análise de conteúdo é um 

conjunto de técnicas de investigação e análise, que tem por finalidade a interpretação dos 

dados pesquisados. Para Creswell (2010) os métodos quantitativos estão relacionados com as 

etapas de coleta, análise, interpretação e redação dos resultados. Assim, foi realizada pesquisa 

de cunho quantitativo-descritivo com análises qualitativas dos cargos comissionados da 

Administração Pública Direta do Estado do Rio Grande do Norte. 

Este estudo se propõe, além de permitir a construção de uma análise crítica 

consubstanciada da realidade pesquisada; que sirva não somente para construir conhecimentos 

acadêmicos, mas também que possa ser utilizada por profissionais, gestores públicos e pela 

sociedade interessada nas questões relacionadas ao perfil do servidor público do Estado do 

Rio Grande do Norte. 

 

4.1.2 Abrangência do Estudo 

 

O estudo abrange toda a organização administrativa com seus cargos comissionados que 

forma a Administração Direta do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. O conjunto de 

elementos estudados compõe a população total, que tem como característica comum, 

pertencerem à mesma unidade amostral, desta maneira, o universo da pesquisa foi composto 

por todos os cargos comissionados existentes na Administração Pública Direta do Rio Grande 

do Norte, que totalizaram o número de 1.262 (um mil, duzentos e sessenta e dois) cargos 

distribuídos em 29 (vinte e nove) órgãos do Governo do Rio Grande do Norte, no mês de 

junho/2013, conforme informações disponibilizadas pela Coordenadoria de Folha de 

Pagamento da SEARH. 
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4.2 Planejamento do Estudo 

 

Inicialmente foi realizada a pesquisa bibliográfica com base em material constituído de 

livros e artigos científicos sobre a temática. Segundo Gil (2009, p. 44) “os livros constituem 

as fontes bibliográficas por excelência. Em função de sua forma de utilização”. Assim, foi 

utilizada uma ampla pesquisa na literatura. 

Após a realização da pesquisa bibliográfica, passou-se a etapa da coleta de dados, 

fazendo uso de fontes secundárias de dados, nesta ocasião foi solicitado a Assessoria Técnica 

da SEPLAN, em entrevista não estruturada, os dados relacionados sobre a estrutura 

administrativa do Estado, ocasião que foram disponibilizados documentos como o Catálogo 

do Poder Executivo e legislação sobre a organização administrativa do Estado do RN, cujas 

informações foram confirmadas no GAC.  

Foi realizada a análise exploratória de dados, também considerada como estatística 

descritiva (SILVA, 2008), que consiste na etapa de resumir e organizar os dados coletados por 

meio de tabelas, gráficos ou medidas numéricas, e a partir daí passar para etapa de 

interpretação dos dados.  

Conforme Medri (2011) uma das fases preliminares às técnicas de análise exploratória 

de dados é a coleta de dados, a qual foi realizada junto aos órgãos de governo SEPLAN e 

SEARH. Para continuidade do trabalho foi preciso realizar a análise de dados, que demanda 

técnicas estatísticas. Estas técnicas são ferramentas para um trabalho de investigação, que 

ajuda a seguir evidências e a realizar análise confirmatória (fase posterior a exploratória) de 

dados, que possibilita a avaliação dos elementos pesquisados, quando foi utilizada o método 

de análise de conteúdo, pois permite realizar a interpretação qualitativa. 

Posteriormente, para estudar o perfil dos cargos comissionados da Administração 

Pública Direta do RN e as diferenças existentes entre os que possuem vínculo funcional x os 

que não têm vínculo funcional foi realizada consulta na Coordenadoria de Pagamento da 

SEARH, quando foi solicitada listagem com informações sobre todos os cargos 

comissionados dos órgãos que compõem Administração Pública Direta do RN, tendo como 

base os elementos disponíveis, relacionados ao estudo, da folha de pagamento do mês de 

junho do ano de 2013. 

Desta maneira, compreende-se que as duas partes da pesquisa se complementam, e 

juntas possam atender ao escopo do presente estudo, quando foi possível conhecer o perfil dos 

cargos comissionados Administração Pública Direta do RN. 
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4.2.1 Coleta de Dados 

 

Foi realizado levantamento sobre os dados relacionados sobre a estrutura administrativa 

do Estado, com verificação da legislação que disciplina a organização do Poder Executivo. O 

acesso a Lei Complementar n. 163 de 05 de Fevereiro de 1999 e suas alterações foram por 

meio do site do Gabinete Civil: 

http://www.gabinetecivil.rn.gov.br/acess/organizacaopoderexecutivo.asp.  

Na pesquisa documental, foi realizada investigação dos dados sobre os cargos 

comissionados na SEARH, quando foram obtidas informações sobre a ocupação e número de 

cargos comissionados, dados sobre o perfil e número de servidores por órgãos. Na Assessoria 

Técnica da SEPLAN e no GAC se obteve acesso a legislação e documentos sobre a 

organização do Poder Executivo. Também foram realizadas entrevistas não estruturadas nos 

setores da Subsecretaria e Assessoria Técnica da SEPLAN, e na Coordenadoria de Pagamento 

da SEARH visando a coleta de informações sobre os cargos comissionados da Administração 

Direta do RN. 

Em seguida, dando continuidade a pesquisa documental, desta vez junto a SEARH, 

órgão que centraliza todas as informações do corpo funcional da Administração Pública 

estadual, foi solicitada informação para coleta de dados referentes ao quantitativo de cargos 

comissionados e detalhamentos sobre os mesmos para se conhecer o perfil. Também foi 

pesquisada a quantidade de cargos que são ocupados por servidores efetivos do quadro 

funcional do Governo e por técnicos externos. 

Para a realização da pesquisa documental foram solicitados dados sobre idade, gênero, 

escolaridade, tempo de serviço, vínculo funcional e cargo que ocupa, por órgão, com o intuito 

de identificar o número de cargos comissionados, e caracterizá-los na estrutura administrativa, 

observando as diferenças existentes nas características dos que possuem vínculo x dos que 

não têm, uma vez que se observa que os atuais modelos de gestão pública têm priorizado o 

servidor efetivo. 

Foram considerados os dados dos cargos comissionados que integraram a folha de 

pagamento do mês de junho de 2013, da Administração Direta do RN, ou seja, o perfil traçado 

é referente aquele período, uma vez que se percebe uma rotatividade frequente de cargos no 

âmbito dos órgãos. 

 

 

 

http://www.gabinetecivil.rn.gov.br/acess/organizacaopoderexecutivo.asp
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4.2.2 Análise dos Dados 

 

Foi iniciado o processo de tabulação para posterior análise e obtenção de resultados. A 

análise de dados é uma ferramenta ou técnica que fornece o direcionamento das atividades a 

partir da pergunta problema e dos objetivos propostos, visando alcançá-los. Desta maneira, 

para a análise dos dados coletados no estudo, foi utilizada a ferramenta estatística Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS - IBM SPSS Statistics 20) que possibilita obter 

análises estatísticas descritivas e análise multivariada de dados.  

O SPSS é um programa para análise de dados que permite utilizar técnicas estatísticas 

básicas e avançadas. É um software de fácil manuseio que permite realizar cálculos mais 

simples até os complexos e visualizar seus resultados de forma simples e autoexplicativos, 

neste estudo foram usadas as técnicas que permitiram realizar estatísticas descritivas, como 

percentual, frequência e média. 

Com base na ferramenta estatística foi possível desenvolver uma matriz para fins de 

tabulação dos dados coletados, quando foram utilizadas técnicas univariadas e bivariadas para 

permitir a análise de conteúdo. Nas definições de Rodrigues e Paulo (2009), as técnicas 

univariadas são utilizadas para fins descritivos e consistem na análise detalhada de cada 

variável de maneira isolada, o que permite observar a distribuição de frequências e 

percentuais; as técnicas bivariadas consistem na análise simultânea de duas variáveis, quando 

foi realizado cruzamento simples entre variáveis com a intenção de fornecer informações 

complementares.  

A análise dos dados foi realizada por meio da comparação das informações levantadas. 

Foi analisada a estrutura administrativa estadual, com quantitativo de servidores e cargos 

comissionados, sendo destacado quanto destes são efetivos, considerando o vínculo funcional, 

e as diferenças entre as características do perfil profissional com o objetivo de se verificar a 

sua adequação ou não aos padrões da gestão orientados a resultados, observando também se o 

perfil atende o exercício das atividades do cargo. 

Após o levantamento sobre a estrutura administrativa, foi verificada a frequência de 

cada variável estudada sobre o perfil, observando a média dos itens idade e tempo de serviço, 

em seguida foram realizados cruzamentos de variáveis a fim de identificar relações entre 

algumas características, ou seja, verificar relação existente entre as mesmas, para destacar as 

diferenças existentes entre os cargos comissionados que possuem vínculo funcional e os que 

não têm vínculo funcional. 
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Para destacar essas diferenças, na análise qualitativa foram realizados os seguintes 

cruzamentos, conforme detalhado no Quadro 3 abaixo:  

 

Quadro 3: Cruzamento das variáveis 

VARIÁVEIS  VARIÁVEIS 

Vínculo Funcional X 

Cargo 

Órgão 

Idade 

Gênero 

Tempo de Serviço 

Escolaridade 

Idade X 

Órgão 

Gênero 

Cargo 

Tempo de Serviço 

Gênero X 

Cargo 

Órgão 

Escolaridade 

Tempo de Serviço X 

Órgão 

Gênero 

Cargo 

Escolaridade 

Escolaridade X 

Órgão 

Cargo  

Idade 

Fonte: Construção própria, 2013. 

 

Foi importante observar o confronto dos dados levantados na pesquisa documental, 

tendo como base o referencial teórico estudado. A análise de conteúdo conduziu a descrições 

sistemáticas, que ajudou a interpretar os dados para atingir uma compreensão de seus 

significados num nível que vai além de uma leitura comum, que permite interpretações 

qualitativas dos resultados. 

Para a análise de conteúdo foram utilizadas técnicas estatísticas univariadas e 

bivariadas, que de acordo com Rodrigues e Paulo (2009), as técnicas univariadas permitem 

realizar análises detalhadas de cada variável isoladamente, fazer a distribuição de frequências 

e percentuais, uma vez que este procedimento inclui todos os métodos de análise exploratória 

de dados, pois, além da análise de cada variável separadamente também é possível realizar 
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métodos de estatística inferencial para determinada variável, podendo esta ser medida para 

uma ou mais amostras independentes. A utilização de técnicas bivariadas foi para permitir a 

realização de análise simultânea de duas variáveis, por meio do cruzamento simples entre 

variáveis com a finalidade de fornecer informações complementares para apreciação, quando 

pode ser ou não estabelecida uma relação de causa/efeito entre elas, conforme mostra o 

quadro acima.  
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5. ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

 

5.1 Estrutura Administrativa do Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

 

O Poder Executivo tem a seu cargo a execução das leis, bem como o governo e a 

administração da atividade pública, sendo que a distinção consiste em: Governo como o 

conjunto de órgãos que tomam decisões políticas fundamentais; Administração como o 

conjunto de órgãos que implementam essas decisões. 

A organização do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte é regulamentada 

pela Lei Complementar n. 163/1999 e suas alterações. No Art. 1° da citada Lei o Governador 

do Estado é o Chefe do Poder Executivo. As ações do Governo fazem-se por meio de Órgãos 

e Entidades integrantes da Administração Direta e Indireta, como mostra a Figura 2. 

 

Figura 2: Organização do poder executivo do RN 

 

Fonte: Construção própria com base nos dados da SEPLAN, 2013. 

 

Conforme o Catálogo do Poder Executivo (2011) as competências do Poder Executivo 

são: a concepção e a execução de programas, projetos e ações que traduzam as metas e os 

objetivos sociais, econômicos, ambientais e institucionais emanados da Constituição e de leis 

específicas, com a responsabilidade da correta aplicação dos meios e recursos mobilizados. 

Para tanto, possui uma estrutura administrativa regulamentada pela Lei Complementar n. 

163/1999 e suas alterações, conforme Quadro 4 a seguir. 
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Quadro 4: Conjunto Organizacional do RN 

CONJUNTOS ORGANIZACIONAIS NATUREZA QUANT. DE ÓRGÃOS 

ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA 

Governadoria 09 

Secretarias de Estado 18 

Órgãos de Regime Especial 02 

ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA 

Autarquias 11 

Fundações 04 

Empresas Públicas 02 

Sociedades de Economia Mista 07 

TOTAL 53 

Fonte: Construção própria com base nos dados da SEPLAN, 2013 

 

A Figura 3 apresenta o organograma do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, 

com a distribuição dos 53 (cinquenta e três) órgãos, explicitando a vinculação dos órgãos da 

Administração Direta e Indireta, conforme o Catálogo do Poder Executivo, SEPLAN (2011), 

os órgãos da Administração Indireta relacionam-se diretamente com as Secretarias a que 

estiverem vinculadas, recebendo delas orientação para o desenvolvimento de suas atividades, 

cabe as Secretarias o controle e fiscalização dos órgãos vinculados. 

 

Figura 3: Organograma da Estrutura Administrativa do Governo do RN  

 

Fonte: SEPLAN, 2011.  
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Diante do exposto, foi possível conhecer a estrutura de governo do Rio Grande do 

Norte, tanto dos órgãos da Administração Direta como da Administração Indireta, definidas 

na Lei Complementar n. 163/1999 e suas alterações. 

Entretanto, no levantamento de dados, tanto na pesquisa bibliográfica como nas 

entrevistas não estruturadas, não foram encontrados estudos sobre como é definido o aparato 

público estadual, bem como sobre o dimensionamento dos órgãos. Os órgãos, seja Direta ou 

Indireta, são criados por legislação conforme as necessidades do Estado ou governante, bem 

como para atender demandas específicas, como o caso da criação da Secretaria Extraordinária 

para assuntos da Copa 2014 (SECOPA). Também inexiste levantamento sobre a necessidade 

da força de trabalho, o número de cargos comissionados não possui um dimensionamento 

embasado por suas competências e nem há critérios do perfil profissional exigido para sua 

respectiva nomeação. Esses dados podem ser indício da não implantação de uma ampla 

reforma administrativa orientada para resultados. 

 

 

5.2 Administração Direta do RN 

 

De acordo com o Art. 5° da Lei Complementar n. 163/1999, a Administração Direta 

compreende as atividades típicas do Estado, constituindo-se dos seguintes Órgãos: 

Governadoria; Secretarias de Estado; e, Órgãos de Regime Especial. 

Os órgãos da Administração Direta, conforme Figura 4, compreendem serviços estatais, 

encarregados das atividades típicas da administração pública, que totalizam 29 (vinte e nove) 

órgãos. Tem a seguinte composição: 06 (seis) compõem a estrutura da Governadoria, 

incluindo a Vice-Governadoria e (03) três estruturas especiais (Secretarias Extraordinárias) 

não permanentes; 15 Secretarias de Estado; 02 (dois) órgãos de Regime Especial. Também 

integram a Administração Direta as instituições da Polícia Civil (PC), Polícia Militar (PM) e 

Corpo de Bombeiros Militar (CB), conforme previsto no caput da Lei Complementar n. 

262/2003. 
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Figura 4: Órgãos da Administração Direta 

 

Fonte: Construção própria com base nos dados da SEPLAN, 2013. 

 

a) Governadoria 

 

A Governadoria é integrada por unidades de assessoramento e apoio direto ao Chefe do 

Executivo e de coordenação intersecretarial de auxílio ao Governador na seleção, 

acompanhamento e controle de programas e projetos governamentais, compreende os 

seguintes órgãos, de acordo com a Figura 5 abaixo. 

 

Figura 5: Órgãos da Governadoria 

 

Fonte: Construção própria com base nos dados da SEPLAN, 2013. 
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 b) Secretarias de Estado  

 

i – Secretarias de Estado de Natureza Instrumental – SISTÊMICA 

 

As Secretarias de Estado de Natureza Instrumental – Sistêmica são representadas por 

órgãos e entidades que provêm o Chefe do Poder Executivo dos meios administrativos 

necessários à ação de governo, são compostas por 03 (três) Secretarias, conforme mostra a 

Figura 6 a seguir.  

 

Figura 6: Secretarias de Estado de Natureza Instrumental 

 

Fonte: Construção própria com base nos dados da SEPLAN, 2013. 

 

ii – Secretarias de Estado de Natureza Substantiva – FINALÍSTICA 

 

A Figura 7 apresenta as Secretarias de Estado de Natureza Substantiva – Finalística que 

são representadas por órgãos e entidades de orientação técnica especializada e de execução, 

por administração direta, delegação ou adjudicação, dos programas e projetos definidos e 

aprovados pelo Governador.  

 



60 
 

  

Figura 7: Secretarias de Estado de Natureza Substantiva  

 

Fonte: Construção própria com base nos dados da SEPLAN, 2013. 

 

iii – Secretarias Extraordinárias 

 

As Secretarias Extraordinárias são estruturas especiais não permanentes, previstas no 

Art. 8° da Lei Complementar n. 163/1999, que permite que o Governador do Estado poderá 

fazer, em caráter extraordinário, até 03 (três) nomeações para cargos em comissão, com 

prerrogativas e remuneração de Secretário de Estado, para condução de assuntos ou 

programas relevantes para Administração Estadual. Em junho de 2013 existiam 03 (três) 

secretarias nomeadas para assuntos específicos, conforme evidencia a Figura 8 abaixo. 

 

 

 



61 
 

  

Figura 8: Secretarias Extraordinárias 

 

 

Fonte: Construção própria com base nos dados da SEPLAN, 2013. 

 

  c) Órgãos de Regime Especial 

 

Os Órgãos de Regime Especial, evidenciados na Figura 9 abaixo, são criados por lei e 

são dotados de relativa autonomia administrativa e financeira, além de possuir quadro próprio 

de pessoal. Atualmente, conforme a legislação existe 02 (dois) órgãos na estrutura de 

governo, são eles: 

 

Figura 9: Órgãos de Regime Especial 

 

Fonte: Construção própria com base nos dados da SEPLAN, 2013. 

 

A Administração Direta é composta pelos órgãos da Governadoria, Secretarias de 

Estado, que compreende as secretaria de natureza instrumental e natureza substantiva. 

Também inclui as estruturas ligadas a Governadoria, denominadas de Secretarias 

Extraordinárias, e os órgãos de Regime Especial. Todos eles criados para atender as demandas 

dos serviços públicos. Com isso, foi possível fazer o mapeamento da estrutura administrativa 

que é completado pelos órgãos da Administração Indireta. O governo estadual não realizou 

ampla reforma administrativa e os órgãos são criados conforme as necessidades da 

administração de executar seus serviços.  
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5.3 Administração Indireta do RN 

 

O Art. 6° da Lei Complementar n. 163/1999 prevê que a Administração Indireta 

constitui-se de entidades instituídas por lei para descentralizar a ação do Poder Executivo, que 

compreende: Organizações Sociais; Agências; Autarquias; Fundações Públicas; Empresas 

Públicas e Sociedades de Economia Mista. A Figura 10 apresenta os Órgãos da 

Administração Indireta, destaca-se que essas entidades são vinculadas as Secretarias de 

Estado. 

Figura 10: Órgãos da Administração Indireta 

 

Fonte: Construção própria com base nos dados da SEPLAN, 2013. 

 

 

 a) Autarquias 

 

As Autarquias apresentadas na Figura 11 são entidades de personalidade jurídica de 

direito público, criadas por lei e organizadas por ato do Poder Executivo, conforme o 

Catálogo do Poder Executivo (2011). Possuem patrimônio e receita próprios, sem capital, para 

desempenhar atividades típicas da administração pública que não traduzam resultados 
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comerciais ou industriais. Funcionam sob a tutela administrativa das Secretarias de Estado e 

com autonomia de gestão. 

 

Figura 11: Autarquias 

 

Fonte: Construção própria com base nos dados da SEPLAN, 2013. 

 

b) Fundações 

 

De acordo com o Catálogo do Poder Executivo (2011) as Fundações são entidades 

dotadas de personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, criadas em virtude de 

autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades de interesse público, como 

educação, cultura e pesquisa, sempre merecedoras de amparo legal. As Fundações são criadas 

por lei específica e regulamentadas por decreto, independentemente de qualquer registro, as 

quais estão evidenciadas na Figura 12 a seguir.  
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Figura 12: Fundações 

 

Fonte: Construção própria com base nos dados da SEPLAN, 2013. 

 

c) Empresas Públicas 

 

As Empresas Públicas, detalhadas na Figura 13, são entidades de personalidade jurídica 

de direito privado, autorizadas por lei e organizadas por estatutos. Possuem patrimônio 

próprio ou de afetação e capital majoritário do Estado, para o desempenho de atividades 

econômicas atípicas da administração pública. Têm fins lucrativos destinados à ampliação do 

capital de giro, constituição de reservas e reinvestimentos.  

 

Figura 13: Empresas Públicas 

 

Fonte: Construção própria com base nos dados da SEPLAN, 2013. 

 

 

d) Sociedades de Economia Mista 

 

Entidades denominadas de Sociedade de Economia Mista são apresentadas na Figura 

14, possuem personalidade jurídica de direito privado, instituídas por autorização de lei e 

organizadas por estatutos, com patrimônio próprio, capital representado por ações de posse 

majoritária do Estado e fins declaradamente lucrativos.  
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Figura 14: Sociedade de Economia Mista 

 

Fonte: Construção própria com base nos dados da SEPLAN, 2013. 

 

O levantamento de informações sobre a Administração Indireta do Rio Grande do Norte 

foi para completar o mapeamento da estrutura administrativa do Governo do Estado, que são 

definidas pela legislação composta pela Lei Complementar n. 163/1999 e suas alterações. 

Essas entidades são criadas conforme a necessidade do poder executivo exercer suas funções 

para atender as demandas da sociedade. 

 

 

5.4 Cargos comissionados da administração direta do Rio Grande do Norte 

 

O Governo do Rio Grande do Norte não realizou uma ampla reforma administrativa, o 

que tem ocorrido são reformas pontuais em alguns órgãos de maneira isolada, conforme 

informações disponibilizadas pela SEPLAN e SEARH durante a coleta de dados, por meio de 

entrevista não estruturada, desta maneira a administração estadual não possui um modelo de 

gestão orientados para resultados. A implementação de reformas para tornar a administração 

pública voltada para atingir objetivos e resultados é marcado por obstáculos, uma vez que as 

mesmas “identificam que grande parte dos problemas de desempenho do setor público 

resultam de uma combinação de fatores, dentre os quais são centrais os problemas nas 

instituições e nos incentivos internos à burocracia” (REZENDE, 2010, p. 31). 
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Na pesquisa realizada e conforme as informações disponibilizadas pela SEPLAN e 

SEARH, também se verificou que não existem critérios e/ou perfil técnicos mínimo para o 

preenchimento das vagas de cargos comissionados na Administração Pública, e são esses 

cargos que têm a função de chefiar equipes técnicas para gerenciar os serviços prestados em 

toda esfera. Além de não haver critérios específicos para escolha desses profissionais, não se 

tem conhecimento do perfil dos cargos comissionados nos órgãos que compõem a 

Administração Pública Direta do Estado. Segundo Longo (2007, p. 97), “número de 

nomeações políticas de baixa porcentagem denotam um serviço público mais profissional e 

baseado em méritos”. Os cargos comissionados da Administração Pública Direta do RN são 

nomeados pelo Governador por meio de ato publicado no Diário Oficial do Estado. 

Entre as competências do Governador como Chefe do Governo está a de nomear e 

exonerar os Secretários de Estado, os dirigentes de entidades e os demais ocupantes de cargos 

ou funções de confiança, conforme previsto no inciso II do Art. 64 da Constituição do Estado 

do Rio Grande do Norte. 

 Foi observado de maneira aleatória, por meio de verificação nas publicações do Diário 

Oficial do Estado no período de 14 de fevereiro a 29 de março de 2014, que ocorreram atos de 

97 (noventa e sete) nomeações e 82 (oitenta e dois) exonerações, sendo a maioria destas 

publicações da SESAP, SESED e SEEC, o que pode conotar certa rotatividade na 

Administração Pública do RN, quando talvez fosse necessária uma mudança de cultura 

interna, principalmente dos gestores, que precisam saber usar a flexibilidade, em vez da 

rotatividade. Longo (2007) ao discutir sobre mérito e flexibilidade na gestão pública, 

apresenta seu ponto de vista sobre as experiências de reformas institucionais desenvolvidas 

pelos governos da Espanha e Chile que tiveram a frente iniciativas de natureza flexível, que 

requer o desenvolvimento de capacidades internas mais sofisticadas que as burocracias 

públicas.  

Os países membros da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômicos 

(OCDE) reconhecem que a flexibilidade não é um fim em si mesmo, no entanto, reconhecem 

que a diminuição da flexibilidade gerencial nos sistemas baseados em carreiras torna mais 

difícil estabelecer uma relação do planejamento de pessoal com a gestão estratégica da 

organização.  A flexibilidade também pode ser encontrada por meio da utilização de 

trabalhadores temporários e terceirização. Conforme a publicação da OCDE (2010), a fim de 

aumentar a flexibilidade, uma série de países tem feito todos ou alguns dos seus servidores se 

sujeitaram às leis gerais de trabalho e recruta-os para posições específicas, em vez de carreiras 

específicas. 
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Cabe diferenciar a rotatividade de flexibilidade: enquanto a primeira diz respeito às 

mudanças frequentes de pessoas nomeadas para ocupação de cargos comissionados, a 

segunda significa a tendência da gestão pública, após reformas gerenciais, de nomear técnicos 

para ocupar cargos estratégicos dentro dos órgãos visando à mobilidade funcional e também 

contratações menos rígidas (LONGO, 2007). 

A rotatividade pode ser tornar um empecilho para se conhecer o desempenho do serviço 

público, pois cada mudança pode provocar uma interrupção temporária na execução de 

tarefas, o que pode dificultar o funcionamento da máquina, pois não há uma continuidade, a 

rotatividade reduz a produtividade. A definição do perfil de cargos é considerada como uma 

das etapas mais importantes das políticas de Gestão de Pessoas, uma vez que ela possibilita a 

empresa ter condições de verificar o perfil ideal do ocupante do cargo, estabelecer um 

planejamento de desenvolvimento e avaliação de desempenho dos funcionários. Ela também 

serve de guia para os servidores poderem desempenhar suas atividades com clareza, como 

também os cargos comissionados. 

Considerando os dados coletados para este estudo, no mês de junho de 2013, a 

Administração Pública Direta possuía um total de 58.730 (cinquenta e oito mil, setecentos e 

trinta) servidores, desses 2,15% (dois vírgula quinze por cento) são cargos comissionados; 

5,94% (cinco vírgula noventa e quatro por cento) são servidores que possuem função 

gratificada, aqui incluídas as funções de Diretor e Vice-Diretor de escolas públicas estaduais; 

e, 91,91% (noventa e um vírgula noventa e um por cento) são servidores distribuídos pelos 

órgãos sem possuir em seus salários valores referentes a cargo comissionado ou função 

gratificada, conforme mostra a Tabela 4. 

 

Tabela 4: Número de servidores da Administração Direta do RN. 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA N.° % 

Cargo Comissionado 1.262 2,15 

Função Gratificada 3.488 5,94 

Demais Servidores 53.980 91,91 

TOTAL 58.730 100,00 

Fonte: Elaboração da própria autora com base nos dados da SEARH, 2013 

 

 A relação existente entre o número de cargos comissionados com o total de servidores 

da Administração Direta do RN está abaixo da média nacional que é de 3,56% (três vírgula 

cinquenta e seis por cento) considerando as informações do IBGE em 2012, como também do 
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governo federal que é de 4% (quatro por cento), entretanto, o referido órgão não apresenta 

dados sobre o número de funções gratificadas, o que impossibilita uma análise da situação do 

Estado. Vale destacar que existe uma diferença entre os dados pesquisados neste estudo sobre 

os cargos comissionados em relação à publicação do IBGE, a qual pode ser pelo fato de terem 

sido realizadas em épocas distintas. 

Os referidos cargos foram agrupados hierarquicamente em nível, uma vez que existe 

denominação distinta para cargos da mesma hierarquia para os órgãos de vínculo 

governamental diferente. O agrupamento foi realizado para organização da análise dos dados, 

quando também foi verificado o número de cargos de cada nível, conforme detalhamento na 

Tabela 5 a seguir. 

 

Tabela 5: Agrupamento de Cargos Comissionados por Cargos Hierárquicos. 

NÍVEL GARGO QUANT. 

1 Controlador Geral, Comandante, Delegado, Secretario Chefe do Gabinete Civil, 

Procurador Chefe, Secretario de Gabinete do Vice-Governador, Secretario De Estado. 

28 

2 Subcomandante e Chefe do Estado Maior, Consultor Adjunto Secretario Adjunto, 

Subcomandante, Procurador, Corregedor. 
20 

3 Diretor de Policia Civil, Subsecretario, Diretor Administrativo – Polícia Civil, Diretor 

De Unidade Penal. 
25 

4 Chefe de Gabinete, Delegado Regional, Secretario Extraordinário, Secretario Particular 

do Governador, Secretario Executivo e de Comunicação Social 
31 

5 Coordenador, Consultor, Assessor Técnico Jurídico, Assessor Parlamentar, Assessor de 

Comunicação Social, Secretario Executivo - Gabinete Civil, Assessor, Administrador 

da Residência Oficial, Ajudante de Ordens, Corregedor Auxiliar, Ouvidor, Assistente 

Técnico, Diretor De Unidade de Saúde, Vice Diretor De Unidade Penal Diretor de 

Cadeia Publica, Ouvidor do Cidadão e do Sistema Penitenciário, Gerente de Projeto, 

Diretor de Unidade Regional Tributação. 

216 

6 Subcoordenador, Chefe de Unidade Instrumental, Chefe de Investigação, Chefe de 

Cartório, Chefe de Setor – Polícia Civil, Oficial De Gabinete, Chefe de Cerimonial, 

Ajudante de Ordens, Chefe de Departamento de Unidade de Saúde, Diretor de Unidade 

de Apoio de Saúde, Chefe de Núcleo – Cenep, Vice Diretor – Cenep, Diretor – Cenep, 

Vice Diretor de Cadeia Publica, Subdiretor Unidade Regional de Tributação. 

480 

7 Diretor Regional de Educação Cultura e Desporto, Diretor Regional de Alimentação 

Escolar, Diretor de Centro Estudos Bibliotecas, Vice Diretor de Centro Estudos 

Bibliotecas. 

21 

8 Chefe de Grupo Auxiliar 127 

9 Cargo em Comissão C-1 23 

10 Cargo em Comissão C-2 25 

11 Cargo em Comissão C-3 13 

12 Cargo em Comissão C-4 243 

13 Secretario Hospitalar 10 

 TOTAL 1.262 

Fonte: Quadro construído por meio dos dados da SEARH-Junho/2013. 

 

Foi realizado o cruzamento de informações do vínculo funcional com o grupo de cargos 

comissionados, nos cargos chamados primeiro e segundo escalão, agrupados nos grupos 1 e 2, 

os considerados alto escalão, se percebe uma predominância significativa de ocupantes sem 
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vínculo com a Administração Direta, o que pode levar a uma interpretação que pode haver 

indicações políticas, uma vez que se acompanha na mídia que quando ocorre rompimento 

entre lideranças políticas, com saída de algum partido da base aliada do governo, existe a 

mudança na direção dos órgãos. Mas, também é relevante considerar a afirmação de Pacheco 

(2010, p. 314) “a ideia de que os cargos de direção devem ser administrados à parte, 

considerando suas singularidades e reconhecendo a necessidade de perfis específicos”. Os 

cargos do grupo 6 a predominância é de ocupantes com vínculo funcional, que corresponde as 

chefias intermediárias, inclusa a de Unidade Instrumental, tanto a administrativa como a 

financeira, que exigem conhecimento operacional. O cargo do grupo 3 existe um equilíbrio na 

proporção, o que é tido como saudável pela literatura (LONGO, 2007; PACHECO, 2010), 

pois, os autores reconhecem como importante a participação de técnicos externos para 

oxigenar o órgão no aspecto de trazer novas formas de trabalho para melhorar a eficiência 

pública. 

Nos resultados do cruzamento nota-se que existem percentuais mais elevados de 

ocupantes de cargos comissionados sem vínculo funcional nos cargos de níveis mais baixos, 

inclusive para os 9, 10 e 11 todos não têm vínculo funcional com a Administração Pública, e o 

12 com alto percentual, fato que Pacheco (2010) critica por não considerar positiva a 

nomeação de pessoas externas aos cargos muito baixos na estrutura administrativa. Os grupos 

9, 10, 11 e 12 correspondem, respectivamente, aos cargos denominados na estrutura 

administrativa como CC 1, CC2, CC3 e CC4, eles não fazem parte dos organogramas dos 

órgãos, e não existe uma padronização para sua distribuição dentro da estrutura da 

Administração Direta. Segundo a subsecretaria da SEPLAN esses cargos existem há muitos 

anos e não possuem especificações sobre suas competências, geralmente, são ocupados para o 

desenvolvimento de atividades operacionais e de apoio aos demais setores da hierarquia. 

No cargo 13, que corresponde ao de secretário hospitalar, ocorre o inverso, ou seja, 

todos possuem vínculo funcional, uma possível explicação para a situação é o fato que o 

cargo pertence a SESAP é pode haver recomendação do governo federal para que o cargo seja 

ocupado por servidor com vínculo. Vale salientar que os cargos foram agrupados por nível, 

quando hierarquicamente o número 1 (um) representa o mais elevado, e o número 13 (treze) o 

mais simples, fato que reflete também na remuneração ou gratificação referente ao valor pago 

ao cargo comissionado. O Gráfico 1 mostra detalhes dos resultados citados. 
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Gráfico 1: Cruzamento de Vínculo Funcional x Cargo 

 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013 

 

Merece esclarecimento o fato de que foram analisados 29 (vinte e nove) órgãos e foram 

identificados 28 cargos comissionados no nível 1, que corresponde ao do dirigente maior da 

instituição, o que de fato ocorreu foi que no período em que os dados foram coletados o cargo 

de Secretário de Estado da SAPE estava vago.   

Conforme os dados coletados da folha de pagamento do mês de junho/2013, na estrutura 

da Administração Direta existem 1.262 cargos comissionados ocupados, de acordo com o 

detalhamento da frequência identificada em cada órgão, na Tabela 6 a seguir. 

 

Tabela 6: Frequência de Cargos Comissionados por órgão. 

ÓRGÃO N. DE CARGOS FREQUENCIA ACUMULADO 

ASSECOM 23 1,8 1,8 

CGE 7 ,6 2,4 

CONTROL 16 1,3 3,6 

CB 2 ,2 3,8 

PC 215 17,0 20,8 

GAC 68 5,4 26,2 

PM 3 ,2 26,5 

PGE 25 2,0 28,4 

VGOV 10 ,8 29,2 

SESED 56 4,4 33,7 

SETHAS 48 3,8 37,5 

SEDEC 51 4,0 41,5 
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SEARA 24 1,9 43,4 

SAPE 43 3,4 46,8 

SESAP 196 15,5 62,4 

SEARH 71 5,6 68,0 

SEEC 72 5,7 73,7 

SEJUC 57 4,5 78,2 

SEEL 7 ,6 78,8 

SIN 54 4,3 83,0 

SEPLAN 56 4,4 87,5 

SET 94 7,4 94,9 

SETUR 26 2,1 97,0 

SEMARH 13 1,0 98,0 

SECOPA 1 ,1 98,1 

SERI 1 ,1 98,2 

SEAC 1 ,1 98,3 

DEI 4 ,3 98,6 

ITEP 18 1,4 100,0 

TOTAL               1.262  100,0   

Fonte: Tabela construída por meio dos dados da SEARH-Junho/2013.  

 

Ao se analisar os dados sobre o número de cargos comissionados de cada órgão, 

observa-se que as 03 (três) Secretarias Extraordinárias não possuem quadro de servidores, são 

compostas exclusivamente pelo cargo de Secretário Extraordinário, seguindo as 

normatizações da legislação. Assim, se optou por observar os dados de maior e menor número 

de cargos comissionados apenas dos demais órgãos, mesmo sem ser identificado o que 

determina o número de cargos comissionados de cada entidade, uma vez que foi encontrada 

apenas as estruturas dos órgãos estabelecidas pela Lei n. 163/1999 e suas alterações, que 

também definem suas competências. 

Ao se fazer a média do número de cargos comissionados pelo número total de órgãos a 

média encontrada foi de 43,52 cargos por órgão, entretanto, como existe uma variação normal 

entre o número de cargos de cada instituição, uma vez que a definição do número de cargos 

comissionados é realizada de acordo com suas competências, o que provoca uma variação de 

número de cargos entre a POL CIVIL (215) com maior número e CB (02) com menor número 

de cargos comissionados no âmbito da Administração Direta do RN.  

É possível observar que os cinco órgãos que possuem o maior número absoluto de 

cargos comissionados são: POL. CIVIL (215); SESAP (196); SET (94); SEEC (72); e, 
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SEARH (71). As estruturas que possuem menor número absoluto de cargos são: CB (02); PM 

(03); DEI (04); SEEL e CGE (07). Uma explicação que explica esta situação é que entre os 

órgãos que possuem um maior número de cargos comissionados encontram-se aqueles que 

possuem unidades regionais em diversos municípios dentro do Estado, enquanto que os 

demais órgãos têm sua estrutura centralizada nas sedes em Natal. 

Quando se faz uma análise para ressaltar a proporção dos cargos comissionados por 

órgão, ou seja, do total de cargos comissionados, tal qual o percentual que cada um dos 29 

órgãos possui, encontram-se os seguintes percentuais: POL CIVIL (17,0%); SESAP (15,5%); 

SET (7,4%); SEEC (5,7%); e, SEARH (5,6%). As estruturas com menor percentual são: CB e 

PM (0,2%); DEI (0,3%); SEEL e CGE (0,6%), que é visualizado no Gráfico 2 a seguir. 

 

Gráfico 2: Distribuição de Cargos Comissionados por Órgão em percentual 

 

Fonte: Construção própria da autora (2013). 

 

No levantamento realizado não foi possível explicação do motivo de concentração de 

número de cargos comissionados nos órgãos, uma vez que o governo estadual não realizou 

estudo sobre a necessidade de sua força de trabalho. É constatado pelas informações prestadas 
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pela SEPLAN e SEARH que o Estado apenas realizou concurso público, nos últimos 25 anos, 

para áreas específicas como saúde, educação, segurança e tributação, o que reflete na 

condição de serem órgãos que possuem maior quantitativo de servidores. 

Entretanto, conforme mostra a Tabela 7, é interessante observar a relação do número de 

cargos comissionados com o número total de servidores ativos do órgão, pois, assim é 

possível verificar a proporção existente, conforme o tamanho da estrutura, uma vez que a 

Administração Direta possui um quadro total de 58.730 (cinquenta e oito mil, setecentos e 

trinta) servidores, desses 1.262 (hum mil, duzentos e sessenta e dois) são cargos 

comissionados, o que corresponde a 2,15% (dois vírgula quinze por cento) do total, percentual 

abaixo que a média do Brasil que é de 4,0%, de acordo com o estudo de Praça (2012). 

 

Tabela 7: Percentual de cargos comissionados em relação ao total de servidores por órgão. 

ÓRGÃO 
TOTAL DE 

SERVIDORES 

TOTAL CARGOS 

COMISISONADOS 
PERCENTUAL 

ASSECOM 34 23 67,65 

CGE 18 7 38,89 

CONTROL 56 16 28,57 

CB 657 2 0,30 

PC 1.456 215 14,77 

GAC 466 68 14,59 

PM 9.533 3 0,03 

PGE 190 25 13,16 

VGOV 43 10 23,26 

SESED 350 56 16,00 

SETHAS 341 48 14,08 

SEDEC 110 51 46,36 

SEARA 96 24 25,00 

SAPE 296 43 14,53 

SESAP 15.206 196 1,29 

SEARH 449 71 15,81 

SEEC 25.916 72 0,28 

SEJUC 1.590 57 3,58 

SEEL 22 7 31,82 

SIN 154 54 35,06 

SEPLAN 97 56 57,73 

SET 970 94 9,69 

SETUR 47 26 55,32 

SEMARH 43 13 30,23 

SECOPA 1 1 100,00 

SERI 1 1 100,00 

SEAC 1 1 100,00 

DEI 39 4 10,26 

ITEP 548 18 3,28 

TOTAL 58.730 1.262 2,15 

Fonte: Tabela construída por meio dos dados da SEARH-Junho/2013 
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Ao se fazer a proporção de cargos comissionados sobre o número total de servidores da 

Administração Direta de cada órgão, se nota situações que merecem esclarecimentos, as 03 

(três) Secretarias Extraordinárias não possuem quadro de servidores, é composta 

exclusivamente pelo cargo de Secretário Extraordinário, como em todos os casos os 

nomeados não tem vínculo funcional com o Estado, sua proporção é de 100%. Estes órgãos 

possuem peso político na tomada de decisões, entretanto, não possuem orçamento próprio, ou 

seja, são órgãos de assessoramento direto para condução de assuntos ou programas relevantes 

para Administração Estadual. As atividades desenvolvidas pelo ocupante da pasta são 

indicadas pelo seu ato de criação. 

 Outro fato relevante é a SEEC que tem uma grande estrutura de pessoal, porém, os 

cargos de Diretores e Vice-Diretores não são exercidos por cargos comissionados, são 

consideradas funções gratificadas, uma vez que só podem ser exercidos por servidores de 

carreira. 

Com a exceção das Secretarias Extraordinárias observa-se que os 05 (cinco) órgãos que 

possuem maior proporção de cargos comissionados, são: ASSECOM (67,65%); SEPLAN 

(57,73%); SETUR (55,32%); SEDEC (46,36%), CGE (38,89%). Os órgãos com maior 

proporção estão dentre os que não realizaram concurso nos últimos anos e que não possuem 

unidades setoriais em outros municípios do Estado, tendo apenas a unidade central em Natal. 

Ao se fazer a análise da situação inversa, ou seja, os órgãos que apresentam a menor 

proporção em relação ao número total de servidores do quadro funcional dos órgãos se 

encontram: PM (0,03%); SEEC (0,28%); CB (0,30%); SESAP (1,29%); e ITEP (3,28%). 

Estes órgãos com menor proporção de cargos comissionados possuem quadro de servidores 

maiores e desempenham atividades específicas, no caso da SEEC e SESAP que possuem 

estruturas distribuídas pelo Estado com cargos que são desempenhados por função gratificada. 

A PM e CB seguem as estruturas das forças armadas e o ITEP é um órgão de Regime 

Especial.  

O Gráfico 3 apresenta os resultados encontrados na proporção de cargos comissionados 

em relação ao número total de servidores da Administração Direta. 
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Gráfico 3: Proporção de Cargos Comissionados em relação ao número total de 

servidores

 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013. 

 

Para saber quais órgãos possuem maior predominância de cargos comissionados com 

vínculo funcional na Administração Pública, considerando que 35,7% (trinta e cinco vírgula 

sete por cento) dos cargos comissionados possuem vínculo, foi verificado que os órgãos que 

mais têm cargos comissionados com vínculo são: CB (100%), PM (100%), POL. CIVIL 

(93,0), SET (48,9%) e SEJUC (42,1%). Constata-se que os primeiros são órgãos que seguem 

a estrutura das forças armadas, que têm regimento e normas específicas, os dois últimos são 

órgãos de natureza específica e que possuem sistemas operacionais próprios para exercer as 

atividades exclusivas de Estado. Outra hipótese é a questão do insulamento burocrático 

explicada por Bresser-Pereira (2001) que é a maneira que os órgãos utilizam a competência 

modernizante da elite técnica e burocrática para promover o desenvolvimento e proteger as 

entidades da influência política. 
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Também foi constatado que a maioria dos órgãos possui mais de 50% (cinquenta por 

cento) de cargos sem vínculo funcional com o Estado. Os órgãos que tem maior concentração 

de cargos comissionados sem vínculo são: SEEL, SIN e DEI (100%), SEARA (95,8%) e 

SETHAS (93,8%). Estes órgãos têm sua estrutura formada por um corpo técnico envelhecido, 

ou seja, não houve renovação do quadro efetivo nos últimos vinte e cinco anos por meio de 

concurso, desta maneira, a nomeação de cargos comissionados de técnicos externos pode ser 

uma estratégia para oxigenar o órgão, bem como para aumentar o número do quadro 

funcional. Ressalta-se que nesta análise as Secretarias Extraordinárias (SECOPA, SERI e 

SEAC) não foram incluídas por serem compostas exclusivamente pelo cargo comissionado do 

Secretário. 

O cruzamento de informações de Vínculo Funcional por Órgão tem os resultados 

apresentados no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4: Cruzamento de Vínculo Funcional X Órgão 

 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013. 

 

As análises realizadas sobre os cargos comissionados da Administração Direta do Rio 

Grande do Norte permitiu atingir o objetivo específico de descrever o número de cargos de 

cada órgão, para em seguida ser analisar as principais características do perfil, com dados 

sobre escolaridade, idade, tempo de serviço e gênero. 
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5.5 Perfil dos Cargos Comissionados da Administração Direta do RN 

 

 No governo federal os dados sobre os cargos de livre nomeação são parciais, o mesmo 

acontece no Rio Grande do Norte. Diante da ausência de dados completos foram usados para 

conhecer o perfil dos Cargos Comissionados ocupados na Administração Pública Direta do 

RN os dados disponíveis sobre idade, gênero, tempo de serviço, escolaridade, utilizando a 

variável vínculo funcional para perceber as diferenças existentes entre o perfil profissional.  

 

5.5.1 Dados sobre Vínculo Funcional 

  

Na análise realizada sobre o vínculo funcional observa-se que apenas 35,3% (trinta e 

cinco vírgula três por cento) das pessoas têm vínculo com a Administração Direta do RN, 

enquanto que 64,7% (sessenta e quatro vírgula sete) não possuem vínculo funcional com a 

Administração Direta. Este dado tem relevância quando se observa que o Art. 26 Constituição 

Estadual prevê apenas que “os cargos em comissão são exercidos ‘preferencialmente’ por 

servidores de carreira”, sem estipular um percentual ou deixar claro o que significa o referido 

termo. Objetivando fazer análises comparativas foram utilizados os dados disponíveis sobre o 

perfil dos cargos DAS do governo federal, uma vez que não se encontrou informações 

similares do Rio Grande do Norte. Na esfera federal vinculação do ocupante de cargos DAS é 

mais precisa e regulamentada pela Emenda Constitucional n° 19/1998, que define percentual 

de ocupação de cargos por técnicos externos. Segundo Corrêa (2010) no governo federal o 

percentual de ocupantes externos é de 28,5% (vinte e oito vírgula cinco por cento), 53% 

(cinquenta e três por cento) são efetivos do próprio órgão e os demais são servidores públicos 

de outras esferas de governo. 

Vale destacar que a literatura (LONGO, 2007; PACHECO, 2010) realçam como aspecto 

positivo a participação de técnicos externos na Administração Pública, por permitir uma 

flexibilidade nos cargos, bem como permitir uma oxigenação entre o quadro técnico. 

A OCDE (2010) fez sugestões para o governo federal sobre os critérios de nomeações 

de cargos, que propõe a delimitação entre as nomeações políticas (no nível mais alto) e os 

servidores efetivos nomeados por mérito, a qual deve ser clarificada, como também, que o 

sistema de nomeação de gerentes intermediários deve ser mais transparente, baseado em 

critérios como: experiência, competências e registros passados de desempenho para o quadro 

de servidores que não são nomeados políticos.  
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Contudo, todas as posições podem permanecer abertas a candidatos provenientes de fora 

do serviço público, possivelmente com algumas cotas remanescentes com um percentual 

máximo de servidores não públicos. Isto não quer dizer que não exista interferência política 

nas nomeações de cargos comissionados, apenas, que ela não seja predominante, pois, como 

discorre Abrúcio (2006 p.215) “toda tentativa de reconstruir a burocracia pública deve levar 

em conta o contexto político institucional”. Assim, a Administração Pública do RN poderia 

definir critérios mínimos de nomeação para seus cargos comissionados. 

O Gráfico 5 apresenta a frequência dos cargos comissionados que possuem ou não 

vínculo funcional com a Administração Pública Direta do Rio Grande do Norte. 

 

Gráfico 5: Frequência do Vínculo Funcional 

 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013. 

 

 

5.5.2 Principais Dados sobre Idade 

 

 Ao se fazer a análise estatística da idade dos ocupantes de cargos comissionados foi 

encontrada a média de 43,62 (quarenta e três vírgula sessenta e dois) anos e mediana de 44,00 

(quarenta e quatro) anos, com desvio padrão é de 12,12 (doze vírgula doze). 

 Em outra análise, as idades dos ocupantes dos cargos comissionados foram divididas 

por faixa, para se verificar a frequência de faixa, ou seja, qual apresenta maior concentração. 

Os resultados obtidos mostram que existe um percentual de 46,6% (quarenta e seis vírgula 

seis por cento) de pessoas com idade igual ou superior a 46 (quarenta e seis) anos. Uma 

explicação possível para o número de pessoas acima de 50 (cinquenta) anos ocupando cargos 
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comissionados é o aumento da expectativa de vida da população brasileira, os dados do IBGE 

(2010) considera uma população envelhecida quando a proporção de pessoas com 60 anos ou 

mais atinge 7% com tendência a crescer, neste estudo, os ocupantes de cargos comissionados 

neste grupo representam 8,8% (oito vírgula oito por cento). Outra análise para a situação é a 

proximidade com fase de aposentadoria a partir dos 60 anos, que poderá desfalcar a 

Administração Pública. 

O detalhamento por faixa de idade encontra-se na tabela 8 abaixo, que apresenta a 

frequência do dado. 

 

Tabela 8: Frequência de Faixa de Idade 

FAIXA DE IDADE FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Até 20 6 0,5% 

21 A 25 75 5,9% 

26 A 30 150 11,9% 

31 A 35 133 10,5% 

36 A 40 160 12,7% 

41 A 45 149 11,8% 

46 A 50 196 15,5% 

51 A 60 282 22,3% 

Acima 60 111 8,8% 

TOTAL 1.262 100,0% 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013 

 

 Após a análise da frequência de faixa de idade, foi realizado o cruzamento desses 

dados por órgão, com o intuito de verificar a frequência de faixa de idade em cada órgão, de 

acordo com os dados da tabela abaixo. Considerando que a média de faixa de idade é 43,62 

(quarenta e três vírgula sessenta e dois) anos, percebe-se que para a POL. CÍVIL, SESAP e 

SET, a maioria dos ocupantes de cargo comissionado está acima da média, enquanto que 

PGE, CGE e SETUR são os que têm maior incidência abaixo da média. Na primeira situação, 

acima da média, também se verifica que são órgãos que possuem um número significativo de 

cargos comissionados ocupados por servidores efetivos, que têm a média de idade mais 

elevada; na segunda situação, abaixo da média, estão os órgãos com estrutura menor e que 

têm um maior número de cargos comissionados externos que possuem média de idade menor.  

 Nas ponderações se constatou que os ocupantes de cargos comissionados mais jovens, 

até 20 (vinte) anos estão lotados na ASSECOM, SEARH, SEEC, SIN, SEPLAN e SET. Os 

que têm idade mais avançada, acima de 60 (sessenta) anos tem distribuição uniforme, 

havendo maior concentração na SESAP, SEEC e SEPLAN. A tabela 9 apresenta os dados 

obtidos com o cruzamento realizado de informações de Faixa de Idade por Órgão. 
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 Tabela 9: Cruzamento de Faixa de Idade por Órgão 
 

ÓRGÃO 

IDADE 

Até 

20 

21 a 

25 

26 a 

30 

31 a 

35 

36 a 

40 

41 a 

45 

45 a 

50 

51 a 

60 

Acima 

de 60 
TOTAL 

ASSECOM 1 3 4 1 2 2 3 4 3 23 

CGE 0 0 3 0 1 0 1 2 0 7 

CONTROL 0 0 1 1 1 2 3 7 1 16 

CB 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

POL CIVIL 0 1 14 15 42 36 47 56 4 215 

GAC 0 7 6 3 15 5 6 17 9 68 

PM 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 

PGE 0 3 2 6 3 2 2 4 3 25 

VGOV 0 0 2 2 1 1 1 1 2 10 

SESED 0 3 10 4 9 10 5 12 3 56 

SETHAS 0 7 6 6 5 5 8 5 6 48 

SEDEC 0 6 6 3 4 5 11 13 3 51 

SEARA 0 1 3 4 4 3 2 6 1 24 

SAPE 0 8 6 4 3 5 4 7 6 43 

SESAP 0 5 21 23 26 19 34 47 21 196 

SEARH 1 5 10 12 7 9 8 13 6 71 

SEEC 1 6 10 2 3 6 13 21 10 72 

SEJUC 0 3 8 11 11 9 7 6 2 57 

SEEL 0 0 2 2 0 1 1 0 1 7 

SIN 1 4 12 10 4 5 11 4 3 54 

SEPLAN 1 8 3 6 3 6 3 14 12 56 

SET 1 4 11 7 12 14 14 25 6 94 

SETUR 0 0 7 7 1 1 4 6 0 26 

SEMARH 0 0 0 1 2 0 2 5 3 13 

SECOPA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

SERI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

SEAC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

DEI 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 

ITEP 0 1 2 3 0 1 3 4 4 18 

TOTAL 6 75 150 133 160 149 196 282 111 1262 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013. 

 

Ao ser realizado o cruzamento de informações do vínculo funcional com a idade, se 

percebeu que quanto maior a idade maior o percentual de cargos comissionados com vínculo 

funcional, exceção para o grupo acima de 60 (sessenta) anos de idade. Passa haver uma 

inversão com os grupos de pessoas mais jovens, uma vez que nos grupos de cargos 

comissionados com menos de 35 (trinta e cinco) anos de idade existe uma predominância sem 

vínculo funcional com a Administração Pública, conforme mostra o gráfico abaixo. Tal fato 
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pode ser esclarecido devido que a idade média do servidor efetivo é elevada, pois há muitos 

anos ocorrem concursos públicos apenas para algumas áreas, ficando a maioria dos órgãos 

com o quadro composto por servidores com mais de 25 anos de serviço, o que 

consequentemente faz com que tenham idade maior. 

O Gráfico 6 evidencia o resultado obtidos das informações quando foi realizado o 

cruzamento de Vínculo Funcional por Idade.  

 

Gráfico 6: Cruzamento de Vínculo Funcional X Idade 

 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013. 

 

Ao se observar o cruzamento dos dados de faixa de idade com o gênero dos ocupantes 

dos cargos comissionados, nota-se que nas faixas que vão até 35 (trinta e cinco) anos de idade 

existe uma pequena predominância feminina, entretanto, conforme aumenta a faixa etária a 

partir dos 36 (trinta e seis) anos há uma inversão com um maior quantitativo do gênero 

masculino, não chegando a representar uma desigualdade significativa, e que está de acordo 

com as tendências de inserção da mulher no mercado de trabalho nos últimos anos, que inicia 

sua atividade laborativa jovem, conforme dados do site do IBGE (2010) 52% (cinquenta e 

dois por cento) das mulheres jovens estão inseridas no mercado de trabalho.  No estudo de 

Corrêa (2010) a autora constata que na esfera federal, na faixa etária entre 40 e 50 anos não 

existe uma variação significativa entre os gêneros. Outro dado que merece destaque é que no 

serviço público brasileiro as mulheres podem solicitar aposentadoria a partir dos 55 

(cinquenta e cinco) anos, enquanto que para os homens é a partir dos 60 (sessenta) anos de 

idade. 
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O referido cruzamento de Faixa de Idade por Gênero tem seu resultado apresentado no 

Gráfico 7 a seguir. 

 

Gráfico 7: Cruzamento de Faixa de Idade X Gênero 

 

 Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013. 

 

Também foi realizada uma análise do cruzamento da faixa de idade por cargo, para 

observar como se dá esta distribuição, lembrando que os mesmos foram agrupados 

hierarquicamente, conforme explicado anteriormente. Nota-se que os cargos mais elevados na 

hierarquia, em sua maioria, são ocupados por pessoas com idade acima da média, ou seja, 

existe uma relação direta, uma vez que são cargos que exigem maior experiência profissional 

por serem os responsáveis pela gestão dos órgãos, desta maneira, estes cargos exigem do seu 

ocupante uma maior maturidade e bagagem profissional para o desempenho de suas 

atribuições. Situação também verificada na publicação da OCDE (2010) que constata que o 

serviço público do Brasil, assim como em outros países membros, está envelhecendo rapidamente e 

muito mais rápido do que o mercado de trabalho. 

Os cargos intermediários são distribuídos pelas diversas faixas etárias, havendo uma 

pequena predominância nos grupos acima da média. A maioria das pessoas com idade abaixo 

da média ocupam cargos menos elevado, que são as pessoas mais jovens que estão na fase 

inicial da vida profissional e que tendem a ocupar funções com menor grau de 

responsabilidade ou por ainda não ter a qualificação e experiência necessária para cargos mais 

elevados na hierarquia, também se constata que esses técnicos mais jovens também têm 
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menos tempo de serviço junto a Administração Pública, como também se percebe que neste 

grupo predomina a situação da não existência de vínculo funcional. 

As informações estão melhores detalhadas na Tabela 10 que mostra o resultado do 

cruzamento de Faixa de Idade por Cargo. 

  

Tabela 10: Cruzamento de Faixa de Idade por Cargo 

CARGO 

IDADE 

TOTAL Até 

20 

21 a 

25 

26 a 

30 

31 a 

35 

36 a 

40 

41 a 

45 

45 a 

50 

51 a 

60 

Acima 

de 60 

1 0 0 1 0 5 0 7 8 7 28 

2 0 0 0 0 2 3 4 5 6 20 

3 0 1 3 4 2 5 5 3 2 25 

4 0 1 0 4 3 2 6 8 7 31 

5 0 2 19 20 24 30 37 56 28 216 

6 0 9 44 47 79 59 79 132 31 480 

7 0 1 1 0 1 2 4 8 4 21 

8 1 13 22 17 17 12 18 18 9 127 

9 1 3 4 6 1 2 2 2 2 23 

10 0 3 8 5 4 2 1 2 0 25 

11 0 2 2 1 1 3 1 2 1 13 

12 4 40 46 28 20 28 27 37 13 243 

13 0 0 0 1 1 1 5 1 1 10 

TOTAL 6 75 150 133 160 149 196 282 111 1262 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013. 

 

Ainda no contexto da idade, também foi feito o cruzamento da faixa etária por tempo de 

serviço. É constatada a relação existente entre esses dois itens, uma vez que quanto menor a 

idade também é menor o tempo de serviço do ocupante de cargo comissionado, isto é, até os 

35 (trinta e cinco) anos de idade a maioria dos ocupantes tem menos de 05 (cinco) anos de 

serviço. Enquanto que a partir de 36 anos de idade existe uma maior distribuição entre as 

faixas de tempo de serviço, destacando que apenas a faixa de 51 (cinquenta e um) a 60 

(sessenta) anos de idade tem maior concentração para os cargos com mais de 16 (dezesseis) 

anos de tempo de serviço. Em outras análises do estudo se observa que os cargos 

comissionados que possuem maior tempo de serviços, predominam os que possuem vínculo 

funcional. 
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A Tabela 11 apresenta os dados obtidos do cruzamento realizado com dos dados de 

Faixa de Idade por Tempo de Serviço. 

 

Tabela 11: Cruzamento de Faixa de Idade por Tempo de Serviço 

IDADE 

TEMPO DE SERVIÇO 

TOTAL 

0 a 1 2 a 3 4 a 5 6 a 10 

11 a 

15 

16 a 

20 

21 a 

25 

25 a 

30  Acima 30 

Até 20 Quant 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

21 A 25 Quant 35 36 4 0 0 0 0 0 0 75 

% 46,7% 48,0% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

26 A 30 Quant 56 66 12 14 2 0 0 0 0 150 

% 37,3% 44,0% 8,0% 9,3% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

31 A 35 Quant 32 48 13 28 12 0 0 0 0 133 

% 24,1% 36,1% 9,8% 21,1% 9,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

36 A 40 Quant 17 34 19 49 26 14 1 0 0 160 

% 10,6% 21,3% 11,9% 30,6% 16,3% 8,8% ,6% 0,0% 0,0% 100,0% 

41 A 45 Quant 11 37 4 34 26 26 10 1 0 149 

% 7,4% 24,8% 2,7% 22,8% 17,4% 17,4% 6,7% ,7% 0,0% 100,0% 

45 A 50 Quant 14 35 6 30 22 18 42 29 0 196 

% 7,1% 17,9% 3,1% 15,3% 11,2% 9,2% 21,4% 14,8% 0,0% 100,0% 

51 A 60 Quant 17 47 6 32 28 25 40 57 30 282 

% 6,0% 16,7% 2,1% 11,3% 9,9% 8,9% 14,2% 20,2% 10,6% 100,0% 

Acima 

60 

Quant 16 21 5 22 20 14 3 5 5 111 

% 14,4% 18,9% 4,5% 19,8% 18,0% 12,6% 2,7% 4,5% 4,5% 100,0% 

TOTAL 
Quant 204 324 69 209 136 97 96 92 35 1262 

% 16,2% 25,7% 5,5% 16,6% 10,8% 7,7% 7,6% 7,3% 2,8% 100,0% 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013. 

 

Foi constatada que a idade média do cargo comissionado da Administração pública 

Direta do RN é de 43,62 (quarenta e três vírgula sessenta e dois) anos, quando foi observado 

que quanto mais elevado o cargo maior é a idade do ocupante, bem como, que os de idade 

mais avançada possuem vínculo funcional com o Estado, exceto os que ocupam os cargos de 

alta direção. 

Conforme os estudos realizados pela OCDE (2010), cerca de 40% (quarenta por cento) 

da força de trabalho, incluindo efetivos e externos, do governo federal é superior a 50 

(cinquenta) anos, o que significa proximidade de aposentadoria, no RN situação similar foi 
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identificada quando 31,1% (trinta e um vírgula um por cento) dos cargos comissionados têm 

mais de 50 (cinquenta) anos de idade, não se obteve informação específica sobre cargos 

comissionados do governo federal.  

Como muitos países membros da OCDE, o serviço público do Brasil está envelhecendo 

rapidamente e de maneira mais acelerada do que o mercado de trabalho, embora a população 

brasileira esteja envelhecendo mais lentamente do que na maioria dos países membros da 

OCDE. Este fato também pode ser verificado na estrutura da Administração Pública do RN. 

Para a OCDE o envelhecimento da força de trabalho pode ser um momento adequado para a 

administração pública ajustar o tamanho e alocação da força de trabalho em função das 

prioridades setoriais, por meio de um bom planejamento em longo prazo das necessidades de 

pessoal, tanto para o quadro de efetivos como para o de comissionados. Esta situação poderá 

proporcionar ao Brasil uma oportunidade histórica única para ajustar sua força de trabalho 

utilizando as lições aprendidas pelos países membros da OCDE, que poderá ser aplicada pelo 

governo estadual. 

 

5.5.3 Principais Dados sobre Gênero 

 

 Nos dados sobre o gênero dos cargos comissionados observa-se na distribuição no 

âmbito da Administração Direta do RH existe predominância do masculino, com uma 

frequência de 705 (setecentos e cinco) pessoas, que corresponde a 56% (cinquenta e seis por 

cento), sobre o feminino, que tem 557 (quinhentos e cinquenta e sete) pessoas, com percentual 

correspondente de 44% (quarenta e quatro por cento). Realidade similar ao que acontece na 

esfera federal com os DAS, que possuem em seu quadro 44,14% (quarenta e quatro vírgula 

catorze por centos) de ocupantes do gênero feminino, constatado pela OCDE.  

As informações coletadas sobre a frequência de Gênero dos cargos comissionados da 

Administração Direta do RN são apresentadas no Gráfico 8 a seguir, que mostra o equilíbrio 

entre os gêneros. 
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Gráfico 8: Frequência de Gênero dos Cargos Comissionados 

 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013. 

 

Ao cruzar o gênero por vínculo funcional foi verificado que a minoria dos ocupantes 

dos cargos comissionados do gênero feminino não possui vínculo funcional com a 

Administração Pública, que corresponde a 25,0% (vinte e cinco por cento), o mesmo fato 

ocorre com os ocupantes do gênero masculino, entretanto, numa proporção menor, com 

56,6% (cinquenta e seis vírgula seis por cento) não têm vínculo. Isto pode ocorrer devido ao 

fato que os órgãos que possuem maior número de servidores com vínculo são ligados a área 

de segurança, onde há um predomínio de servidores do gênero masculino, uma vez que as 

mulheres passaram a se inserir nesta área há poucos anos. Não foi possível perceber o porquê 

da diferença de percentuais encontrados na pesquisa realizada, uma vez que se constata que 

existe uma distribuição uniforme entre os gêneros por órgão, exceto nos órgãos ligados à 

segurança. 

Ao se comparar os resultados dos cargos comissionados da Administração Direta do RN 

com os cargos DAS, se constata que nos resultados da esfera federal a maioria do gênero 

feminino não têm vínculo funcional (57%) e há predominância de vínculo funcional com o 

masculino (61%). O Gráfico 9 apresenta o resultado do cruzamento das informações de 

Gênero por Vínculo Funcional dos cargos comissionados do RN.  
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Gráfico 9: Cruzamento de Gênero por Vínculo Funcional 

 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013. 

  

Ao se cruzar as informações de gênero e cargo, percebe-se que a predominância do 

gênero masculino é nos cargos mais elevados na hierarquia, fato constados nos cargos 

agrupados nos grupos de 1 (um) a 6 (seis), nos demais passa a ter uma maior incidência de 

pessoas femininas na ocupação dos cargos, conforme mostra o gráfico abaixo. Corrêa (2010), 

em seu estudo, diz que a relação de distribuição por gênero na esfera federal mostra que 

quanto maior o nível, menor é a participação do gênero feminino. 

De acordo com o Gráfico 10 é possível melhor visualização dos dados resultantes do 

cruzamento de informações de Gênero por Cargo dos cargos comissionados. 

 

Gráfico 10: Cruzamento de Gênero por Cargo 

 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013. 
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Foi feito o cruzamento dos dados considerando o gênero dos cargos comissionados por 

órgão, quando foi constatado que existe um equilíbrio dos gêneros por órgãos, com exceção 

para POL. CIVIL, SESED e SEJUC que apresentam maior incidência do gênero masculino, 

para esta situação é possível levantar a hipótese que os órgãos que possuem predominância do 

gênero masculino são àqueles ligados ao setor de segurança, onde ainda se verifica um maior 

número de homens policiais, uma vez que o ingresso no gênero feminino no setor aconteceu 

com mais intensidade no século XXI. Os órgãos como SESAP, SEEC e SEARH têm um 

maior número de ocupantes de cargo do gênero feminino, contudo, os dados apresentam um 

equilíbrio existente entre os gêneros no quantitativo total. Os estudos da OCDE (2010) 

mostram que a inserção de mulheres em posições de alto nível é uma tendência crescente no 

Brasil. 

Estes resultados, do cruzamento de Gênero por Órgão, são apresentados no Gráfico 11 

abaixo. 

 

Gráfico 11: Cruzamento de Gênero por Órgão 

 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013. 

 

Ao se realizar o cruzamento dos dados sobre o gênero dos cargos comissionados por 

escolaridade, foi observado que o gênero feminino tem um maior percentual concentrado nas 

seguintes escolaridades: Analfabeto, Ensino Fundamental até 8° Série e Pós-Graduação. O 

gênero masculino apresentou maior incidência nas faixas: Fundamental até 4° Série, Nível 

Médio e Nível Superior. Nos últimos anos, tem sido mais marcante o crescimento do nível de 

escolaridade das mulheres no Brasil. 
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Os resultados dos dados são apresentados no Gráfico 12, que mostra o cruzamento de 

Gênero por Escolaridade. 

 

Gráfico 12: Cruzamento de Gênero por Escolaridade 

 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013. 

 

Foi averiguado no estudo que a maioria dos cargos comissionados é do gênero 

masculino, o equivalente a 56% (cinquenta e seis por cento), sendo constatado que há uma 

maior predominância deste gênero nos cargos mais elevados.  

Segundo a OCDE (2010), no Brasil não existe um histórico de discriminação legal com 

base na raça ou etnia, mas são encontradas sérias dificuldades em termos de equidade no 

acesso à riqueza e educação, o que provocou uma falta da diversidade social no serviço 

público, bem como a desequilíbrios de gênero no acesso a cargos, ressalta que cabe ao 

governo federal a responsabilidade de promover o equilíbrio na área da diversidade social e 

deve liderar o processo de maiores oportunidades, mas a sua atual política de diversidade 

parece fraca comparada com o de muitos países membros da OCDE.  

No mesmo relatório, reconhecem que os dados sobre a nomeação de minorias sociais 

sejam difíceis de comparar entre países, porém, os dados sobre mulheres em posições de alto 

nível mostram uma tendência crescente, mas também fraquezas que perduram. Apesar, que 

atualmente, tanto o Brasil como o Rio Grande do Norte são governados por mulheres. Na 

Administração Pública Direta do RN o gênero feminino representa 44% (quarenta e quatro 

por cento) dos cargos comissionados. No governo federal a proporção de mulheres em cargos 

de alto nível representam 21.9% (vinte e um vírgula nove por cento) nos cargos DAS 5 e 6, 
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não é um percentual alto em comparação com os países membros da OCDE, mas tem 

aumentado desde 2000. No Chile 32% (trinta e dois por cento) dos ADP são ocupados por 

mulheres. Assim, percebe-se que a média do RN está superior ao que foi verificado no 

governo federal e no Chile. O estudo da OCDE (2010) sugere que o Brasil poderia seguir o 

exemplo de muitos países membros da OCDE, por meio do estabelecimento de políticas de 

igualdade de oportunidades para os grupos desfavorecidos e mulheres.  

 

5.5.4 Principais Dados sobre Tempo de Serviço 

 

 Ao se fazer a análise estatística do tempo de serviço, observa-se que a média é de 9,71 

(nove vírgula setenta e um) anos, enquanto que a mediana é de 7,00 (sete) anos, com desvio 

padrão de 9,47 (nove vírgula quarenta e sete). Se considerar a informação de que a maioria 

dos órgãos não realizou concursos públicos desde 1988, esta média pode ser considerada 

baixa, contudo, é importante considerar os órgãos que possuem maior concentração de cargos 

comissionados, como POL CIVIL, SESAP e SET, foram os que tiveram ingresso de 

servidores após a CF.  

 Na ocasião, para se verificar a frequência de tempo de serviço, o mesmo foi dividido 

em faixas, conforme mostra os resultados da Tabela 12 abaixo, e observa-se que 41,9% 

(quarenta e um vírgula nove por cento) dos ocupantes dos cargos comissionados têm até 03 

(três) anos de tempo de serviço na Administração Direta do RN. 

 

Tabela 12: Frequência de Tempo de Serviço 

FAIXA DE TEMPO DE SERVIÇO FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

0 a 1 204 16,2 

2 a 3 324 25,7 

4 a 5 69 5,5 

6 a 10 209 16,6 

11 a 15 136 10,8 

16 a 20 97 7,7 

21 a 35 96 7,6 

26 a 30 92 7,3 

Acima de 30 35 2,8 

TOTAL 1.262 100 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013. 

  

Verifica-se que quanto menor o tempo de serviço maior o percentual de cargos 

comissionados sem vínculo funcional. Ao se analisar separadamente se constata que não há 
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distribuição uniforme, existe uma concentração na faixa até 03 (três) anos, o equivalente a 

61,6% (sessenta e um vírgula seis por cento) dos ocupantes de cargos comissionados que não 

têm vínculo funcional, o que coincide com o período de governo da atual gestão, que assumiu 

em janeiro/2011, uma vez que cada governante que assume o poder monta sua estrutura 

administrativa com nomeação de cargos comissionados de sua confiança, ou fruto das 

alianças partidárias realizadas no momento da eleição, ou seja, existe a distribuição de cargos 

com a base aliada do governo. Passa a existir um equilíbrio na faixa de 06 (seis) a 10 (dez) de 

tempo de serviço, e a partir de 11 (onze) anos de tempo de serviço passa a ter uma 

predominância de cargos comissionados com vínculo funcional com a Administração Pública, 

que representa 65,7 % (sessenta e cinco vírgula sete por cento).  

Para melhor visualização das informações acima, os dados foram inseridos no Gráfico 

13, sobre o cruzamento de Vínculo Funcional por Tempo de Serviço. 

 

Gráfico 13: Cruzamento de Vínculo Funcional X Tempo de Serviço 

 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013. 

 

Em seguida foi realizado o cruzamento das informações do tempo de serviço por órgão, 

com intuito de verificar qual órgão concentra a maior predominância de cargos comissionados 

com mais tempo de serviço. Desta maneira, foi constatado que 47,4% (quarenta e sete vírgula 

quatro por cento) dos cargos comissionados têm até cinco anos de serviço, enquanto que 

17,7% (dezessete vírgula sete por cento) têm mais de vinte e um anos de serviço. Os órgãos 

que possuem maior percentual de cargos comissionados com até cinco anos de serviço são: 

SEEL (85,7%), SETUR (76,9%), SIN (72,2%), GAC (61,8%) e ITEP (61,1%). No lado 

oposto, os órgãos que tem maior concentração de cargos comissionados com mais tempo de 
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serviço, ou seja, com mais de 21 anos, estão: CB (100%), PM (66,7%), SET (37,2%), SESAP 

(28,6%) e SEEC (26,4%), conforme é verificado na tabela abaixo. É possível constatar que os 

órgãos que concentram ocupantes de cargos comissionados com maior tempo de serviço são 

aqueles que desenvolvem atividades exclusivas de governo. 

Os resultados do cruzamento das informações sobre o Tempo de Serviço por Órgão 

estão detalhados na Tabela 13 a seguir. 

 

Tabela 13: Cruzamento do Tempo de Serviço por Órgão 

ÓRGÃO 
TEMPO DE SERVIÇO 

0 a 1 2 a 3 4 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 25 a 30  Acima 30 

ASSECOM 30,4% 26,1% 0,0% 17,4% 0,0% 13,0% 0,0% 13,0% 0,0% 

CGE 0,0% 42,9% 0,0% 42,9% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CONTROL 0,0% 18,8% 0,0% 18,8% 25,0% 6,3% 0,0% 12,5% 18,8% 

CB 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 

POL CIVIL 5,6% 3,3% 2,3% 30,2% 16,7% 15,8% 17,2% 6,5% 2,3% 

GAC 22,1% 39,7% 0,0% 16,2% 8,8% 5,9% 2,9% 1,5% 2,9% 

PM 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 

PGE 8,0% 28,0% 12,0% 28,0% 12,0% 8,0% 4,0% 0,0% 0,0% 

VGOV 10,0% 40,0% 0,0% 40,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

SESED 16,1% 33,9% 8,9% 10,7% 8,9% 8,9% 7,1% 5,4% 0,0% 

SETHAS 18,8% 39,6% 8,3% 10,4% 12,5% 6,3% 0,0% 4,2% 0,0% 

SEDEC 25,5% 41,2% 2,0% 15,7% 3,9% 3,9% 3,9% 2,0% 2,0% 

SEARA 20,8% 45,8% 4,2% 16,7% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 

SAPE 16,3% 58,1% 2,3% 4,7% 9,3% 2,3% 2,3% 4,7% 0,0% 

SESAP 11,2% 27,0% 11,7% 13,3% 4,1% 4,1% 9,7% 13,8% 5,1% 

SEARH 26,8% 18,3% 8,5% 15,5% 12,7% 5,6% 7,0% 5,6% 0,0% 

SEEC 18,1% 29,2% 4,2% 12,5% 6,9% 2,8% 2,8% 15,3% 8,3% 

SEJUC 22,8% 33,3% 3,5% 5,3% 19,3% 5,3% 5,3% 5,3% 0,0% 

SEEL 0,0% 85,7% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

SIN 40,7% 31,5% 5,6% 14,8% 5,6% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

SEPLAN 19,6% 25,0% 1,8% 7,1% 19,6% 17,9% 3,6% 3,6% 1,8% 

SET 8,5% 4,3% 9,6% 19,1% 17,0% 10,6% 16,0% 10,6% 4,3% 

SETUR 34,6% 42,3% 0,0% 3,8% 7,7% 0,0% 3,8% 7,7% 0,0% 

SEMARH 23,1% 23,1% 0,0% 23,1% 15,4% 7,7% 0,0% 7,7% 0,0% 

SECOPA 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

SERI 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

SEAC 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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DEI 0,0% 25,0% 50,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ITEP 22,2% 38,9% 0,0% 16,7% 5,6% 0,0% 5,6% 5,6% 5,6% 

TOTAL 16,2% 25,7% 5,5% 16,6% 10,8% 7,7% 7,6% 7,3% 2,8% 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013. 

 

 Ao ser realizado o cruzamento de informações sobre o tempo de serviço e gênero dos 

ocupantes de cargos comissionados na Administração Pública Direta do RN, nota-se que o 

gênero masculino prevalece levemente sobre quase todas as faixas de anos, com exceção para 

os ocupantes nas faixas de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos e de 26 (vinte e seis) a 30 (trinta) anos 

de serviço, quando o gênero feminino tem um quantitativo maior, em ambos os casos não 

existe variação elevada. 

O Gráfico 14 mostra o resultado obtido do cruzamento de dados dos cargos 

comissionados do Tempo de Serviço por Gênero. 

 

Gráfico 14: Cruzamento do Tempo de Serviço por Gênero 

 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013. 

 

Foi feito o cruzamento de dados relacionados ao tempo de serviço com o cargo 

ocupado, conforme mostra a tabela abaixo, é possível observar que 41,95% (quarenta e um 

vírgula nove por cento) têm até três anos de serviço, não chega a chamar a atenção as 

concentrações mais significativas para o cargo mais elevado, de direção de órgãos agrupados 

no Cargo 1, uma vez que na esfera federal este fato também acontece. Porém, o que é 

relevante é perceber que nos cargos mais elementares como os Cargos 10, 11 e 12, os 
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ocupantes têm pouco tempo de serviço, uma vez que foi constatado que existe uma relação 

entre não ter vínculo funcional com ter pouco tempo de serviço. Esta situação pode remeter ao 

fato que a atual gestão assumiu o poder neste período, o que pode levar a hipótese das 

indicações políticas para nomeações dos cargos comissionados. Os demais cargos apresentam 

uma distribuição com mais equilíbrio, que também é observado que também existe equilíbrio 

entre estes cargos na relação de vínculo funcional. 

Para melhor visualização o resultado do cruzamento de dados do Tempo de Serviço por 

Órgão é apresentado no detalhamento da Tabela 14. 

 

Tabela 14: Cruzamento do Tempo de Serviço por Cargo 

CARGO 
TEMPO DE SERVIÇO 

TOTAL 
0 a 1 2 a 3 4 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 25 a 30  Acima 30 

1 28,6% 39,3% 3,6% 7,1% 3,6% 7,1% 3,6% 7,1% 0,0% 100,0% 

2 5,0% 30,0% 0,0% 15,0% 15,0% 15,0% 10,0% 10,0% 0,0% 100,0% 

3 8,0% 20,0% 4,0% 12,0% 28,0% 16,0% 4,0% 8,0% 0,0% 100,0% 

4 19,4% 22,6% 0,0% 16,1% 12,9% 22,6% 0,0% 6,5% 0,0% 100,0% 

5 13,0% 27,8% 5,1% 10,6% 12,5% 9,3% 8,8% 8,3% 4,6% 100,0% 

6 14,6% 16,9% 4,4% 18,3% 11,9% 8,5% 11,7% 10,4% 3,3% 100,0% 

7 0,0% 42,9% 0,0% 14,3% 9,5% 0,0% 9,5% 14,3% 9,5% 100,0% 

8 16,5% 37,8% 11,8% 17,3% 5,5% ,8% 2,4% 4,7% 3,1% 100,0% 

9 21,7% 21,7% 8,7% 39,1% 8,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

10 28,0% 44,0% 4,0% 20,0% 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

11 15,4% 46,2% 23,1% 7,7% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

12 22,2% 30,5% 5,8% 18,5% 10,3% 6,2% 4,1% 1,6% ,8% 100,0% 

13 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 20,0% 20,0% 30,0% 10,0% 100,0% 

TOTAL 16,2% 25,7% 5,5% 16,6% 10,8% 7,7% 7,6% 7,3% 2,8% 100,0% 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013. 

 

Também foi realizado o cruzamento das variáveis tempo de serviço e escolaridade, 

quando foi verificado que em todas as faixas de tempo de serviço o grau de escolaridade que 

predomina levemente é o nível superior, seguido pelo ensino médio. Nas escolaridades mais 

baixas o percentual mais significativo é o de 11,5% (onze vírgula cinco por cento) de quem 

tem de 5    a 8    série na faixa de 21 a 25 anos de tempo de serviço. Esses dados são 

compatíveis com a frequência de escolaridade, ou seja, não existe uma faixa de anos que o 

graus de escolaridade se sobressaia. 
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O resultado do cruzamento de dados sobre Tempo de Serviço por Escolaridade está 

detalhado na Tabela 15 a seguir. 

 

Tabela 15: Cruzamento do Tempo de Serviço por Escolaridade 

TEMPO DE 

SERVIÇO 

ESCOLARIDADE 

TOTAL 

sem inf analf até 4 5 a 8 ens médio Superior pós-grad 

0 a 1 3,4% ,5% 0,0% 1,0% 36,8% 57,8% 0,5% 100,0% 

2 a 3 3,7% ,9% 0,0% 0,9% 36,7% 56,8% 0,9% 100,0% 

4 a 5 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 43,5% 53,6% 1,4% 100,0% 

6 a 10 0,5% ,5% 1,0% 2,9% 43,5% 51,2% 0,5% 100,0% 

11 a 15 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 42,6% 54,4% 0,0% 100,0% 

16 a 20 0,0% 0,0% 0,0% 6,2% 42,3% 51,5% 0,0% 100,0% 

21 a 25 0,0% 0,0% 0,0% 11,5% 42,7% 45,8% 0,0% 100,0% 

26 a 30 0,0% 0,0% 0,0% 6,5% 43,5% 50,0% 0,0% 100,0% 

Acima de 30 0,0% 0,0% 0,0% 5,7% 37,1% 57,1% 0,0% 100,0% 

TOTAL 1,7% 0,4% 0,2% 3,2% 40,3% 53,9% 0,5% 100,0% 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013.  

 

Na análise sobre o tempo de serviço dos cargos comissionados foi verificado que 41,9% 

dos ocupantes têm até 03 (três) anos de tempo de serviço na Administração Pública Direta do 

RN, e desses 95,1% (noventa e cinco vírgula um por cento) não possui vínculo funcional. Este 

fato coincide com o tempo da atual gestão governamental, que pode ser compreendido devido 

às mudanças que ocorrem nas estruturas de governo quando ocorre alteração na gestão, o que 

passa a ideia que existe uma influência política no preenchimento dos cargos, que é 

corroborado por outros estudos. De acordo com o que Pacheco (2002) afirma, outros autores 

explicam o fato por meio de publicações onde a autora conclui que a literatura nacional 

reproduz a afirmativa de que os cargos de livre nomeação tendem a ser preenchidos por 

critérios políticos. Vale destacar que se observa no cenário da Administração Pública Estadual 

a rotatividade dos cargos comissionados conforme são realizados alianças ou rompimentos 

políticos, algo similar que ocorre com as práticas da esfera federal de governo de coalizão. 

 

5.5.5 Principais Dados sobre Escolaridade 

 

 Para fazer a análise da escolaridade dos cargos comissionados da Administração 

Direta do RN, a escolaridade foi divida em seis faixas, a maior concentração é de pessoas com 
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nível superior ou pós-graduação com 54,4% (cinquenta e quatro vírgula quatro por cento). O 

fato que chama a atenção são os extremos encontrados, tanto por se encontrar 47 (quarenta e 

sete) pessoas ocupantes de cargo comissionado com escolaridade de até ensino fundamental, o 

que representa 3,8% (três vírgula oito por cento) do universo, bem como o pequeno número 

com pós-graduação, sendo identificados apenas 6 (seis) ocupantes que representa um 

percentual de apenas 0,5% (zero vírgula cinco por cento).  

Quando se observa os dados na esfera federal, segundo Corrêa (2010), se constata que o 

nível de escolaridade dos ocupantes dos DAS é bastante elevado, sua pesquisa verificou que 

81% (oitenta e um por cento) dos cargos pesquisados têm pós-graduação, incluso os que 

possuem especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

A tabela 16 abaixo evidencia os dados da frequência de escolaridade dos cargos 

comissionados da Administração Direta do Rio Grande do Norte. 

 

Tabela 16: Frequência de Escolaridade dos Cargos Comissionados 

ESCOLARIDADE FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

ANALFABETO 5 0,4 

FUNDAM ATE 4 SERIE 2 0,2 

FUNDAM 5 A 8 SERIE 40 3,2 

ENSINO MEDIO 508 40,3 

SUPERIOR 680 53,9 

PÓS GRADUAÇÃO 6 0,5 

SEM INFORMAÇÃO 21 1,7 

TOTAL 1.262 100,0 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013. 

 

Na análise dos dados sobre escolaridade foi verificada a ligação existente com os dados 

do vínculo funcional, desta forma, foi avaliado que em todas as faixas de escolaridade a 

predominância é de cargos comissionados sem vínculo funcional, com diferença acentuada 

nos níveis de baixa escolaridade. É relevante ponderar que dos ocupantes de cargos 

comissionados com vínculo, 58,9% (cinquenta e oito vírgula nove por cento) possuem 

escolaridade superior e 0,4 % (zero vírgula quatro por cento) pós-graduação, a explicação 

dada pela SEARH para esse resultado nem sempre o servidor informa a conclusão de seus 

cursos em seu órgão de origem, a quem compete repassar a atualização para a SEARH, desta 

maneira os dados ficam desatualizados, como também pela desmotivação do servidor em 
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apresentar seus diplomas diante da não existência de valorização profissional pela 

qualificação na maioria dos órgãos.  

Cabe destacar que dos 35,3% (trinta e cinco vírgula três por cento) dos cargos 

comissionados que têm vínculo funcional, que correspondem a 445 (quatrocentos e quarenta e 

cinco) cargos, desses 262 (duzentos e sessenta e dois) possuem nível superior e 02 (dois) pós-

graduação. O aspecto relevante é que existe a EGRN que oferece cursos aos servidores de 

graduação e pós-graduação e até 2013 havia formado 496 (quatrocentos e noventa e seis) 

tecnólogos e 293 (duzentos e noventa e três) especialistas, além das turmas de graduação, 

especialização e mestrado em formação no ano de 2014. Fica a interpretação de que a 

qualificação dos servidores não é absorvida pelos seus respectivos órgãos, fato que é coerente 

com a situação do Estado não ter realizado ampla reforma administrativa que priorize o 

mérito e nem tenha um modelo de gestão orientada para resultados. Os dados resultantes do 

cruzamento de Escolaridade por Vínculo Funcional são mostrados no Gráfico 15 a seguir. 

 

Gráfico 15: Cruzamento de Escolaridade x Vínculo Funcional 

 
Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013. 

 

Após ser verificada a escolaridade dos ocupantes dos cargos comissionados no âmbito 

da Administração Pública Direta do RN, foi observada a respectiva incidência da escolaridade 

por órgão, desta maneira, foi constatado que os órgãos que possuem maior percentual de 

cargos comissionados com graduação e pós-graduação são: CB e SEEL (100%), SEMARH 

(92,3%) e SEEC (70,8%). A ponderação para esses resultados é que o CB segue o estatuto 

militar que valoriza a formação na hierarquia, a SEEC por sua própria natureza ligada ao 

ensino e as exigências das políticas da educação tende a estimular seus servidores a frequentar 

cursos. A SEEL e a SEMARH desenvolvem atividades que exigem conhecimentos técnicos 

específicos, nas áreas de esporte e meio ambiente, respectivamente. 
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Os órgãos com o maior percentual de cargos comissionados que têm escolaridade 

apenas até a o ensino fundamental são: VGOV (20,0%), CONTROL (18,8%), SEPLAN 

(8,9%), ASSECOM (8,7%) e SEARA (8,3%), situação que causa surpresa pelas competências 

exercidas, especificamente na CONTROL e SEPLAN a quem compete exercer o controle e 

planejamento das ações do Estado. A Tabela 17 a seguir apresenta os dados resultantes do 

cruzamento da Escolaridade por Órgão dos cargos comissionados. 

 

Tabela 17: Cruzamento de Escolaridade por Órgão 

ÓRGÃO 

ESCOLARIDADE 

SEM 

INF 
ANALF                   

ENS 

MÉDIO 
SUPERIOR PÓS-GRAD 

ASSECOM 4,3% 0,0% 0,0% 8,7% 52,2% 34,8% 0,0% 

CGE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 57,1% 42,9% 0,0% 

CONTROL 0,0% 0,0% 0,0% 18,8% 56,3% 25,0% 0,0% 

CB 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

POL CIVIL ,9% 0,0% 0,0% 4,2% 43,7% 50,7% ,5% 

GAC 1,5% 0,0% 1,5% 1,5% 45,6% 50,0% 0,0% 

PM 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 

PGE 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 44,0% 52,0% 0,0% 

VGOV 10,0% 0,0% 10,0% 10,0% 10,0% 60,0% 0,0% 

SESED 3,6% 0,0% 0,0% 1,8% 46,4% 48,2% 0,0% 

SETHAS 2,1% 0,0% 0,0% 2,1% 45,8% 50,0% 0,0% 

SEDEC 3,9% 2,0% 0,0% 2,0% 45,1% 47,1% 0,0% 

SEARA 4,2% 0,0% 0,0% 8,3% 29,2% 58,3% 0,0% 

SAPE 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 62,8% 34,9% 0,0% 

SESAP ,5% ,5% 0,0% 1,0% 27,6% 69,9% ,5% 

SEARH 2,8% 0,0% 0,0% 1,4% 62,0% 33,8% 0,0% 

SEEC 1,4% 2,8% 0,0% 0,0% 25,0% 70,8% 0,0% 

SEJUC 1,8% 0,0% 0,0% 3,5% 42,1% 50,9% 1,8% 

SEEL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,4% 28,6% 

SIN 1,9% 0,0% 0,0% 1,9% 53,7% 42,6% 0,0% 

SEPLAN 5,4% 1,8% 0,0% 7,1% 42,9% 42,9% 0,0% 

SET 0,0% 0,0% 0,0% 7,4% 31,9% 60,6% 0,0% 

SETUR 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 26,9% 65,4% 3,8% 

SEMARH 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 92,3% 0,0% 

SECOPA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

SERI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

SEAC 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

DEI 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 

ITEP 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 

TOTAL 1,7% ,4% ,2% 3,2% 40,3% 53,9% ,5% 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013. 
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Ao serem cruzadas as informações sobre escolaridade por cargo ocupado foi verificado 

que a maioria dos cargos mais elevados na hierarquia possui no mínimo ensino médio, 

entretanto, foi encontrado um percentual de 14,3% (catorze vírgula três por cento) de 

dirigentes que não possuem nenhuma graduação, e 15,0 (quinze por cento) dos cargos do 

segundo grupo da hierarquia que também não têm nível superior. Tal fato não deveria 

acontecer pelas aptidões pertinentes para os cargos de direção, a hipótese para isto pode ser a 

falta de clareza dos critérios do perfil necessário para ocupação de cargos, bem como a falta 

de definições das competências dos cargos comissionados em alguns órgãos. 

É constatado que o percentual de cargos comissionados com nível superior vai caindo 

gradativamente conforme vai baixando a hierarquia, acontecendo o inverso no caso do nível 

médio. As pessoas que ocupam cargos mais baixo na hierarquia, a partir do grupo 8, 

executantes atividades mais operacionais predominam os que têm nível médio, as variações 

dos demais níveis de escolaridade não apresentam variações significativas, contudo, é 

preocupante encontrar situações de analfabetos, é possível que tenha ocorrido erro na 

informação, mas, não se tem como comprovar. Esses resultados do cruzamento de 

Escolaridade por Cargo estão mais explicitados na Tabela 18. 

 

Tabela 18: Cruzamento de Escolaridade por Cargo 

CARGO 

ESCOLARIDADE 

SEM 

INF ANALF ATÉ 4 5 a 8 

ENS 

MÉDIO SUPERIOR 

PÓS-

GRAD 

1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 

2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,0% 85,0% 0,0% 

3 4,0% 0,0% 0,0% 4,0% 16,0% 76,0% 0,0% 

4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,9% 87,1% 0,0% 

5 1,4% ,9% 0,0% 1,4% 20,4% 75,5% ,5% 

6 ,6% ,2% 0,0% 2,7% 35,2% 60,2% 1,0% 

7 0,0% 9,5% 0,0% 0,0% 28,6% 61,9% 0,0% 

8 3,1% 0,0% 0,0% ,8% 48,0% 48,0% 0,0% 

9 0,0% 0,0% 4,3% 8,7% 60,9% 26,1% 0,0% 

10 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 72,0% 24,0% 0,0% 

11 15,4% 0,0% 0,0% 15,4% 53,8% 15,4% 0,0% 

12 2,9% 0,0% ,4% 7,0% 68,7% 21,0% 0,0% 

13 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 70,0% 20,0% 0,0% 

TOTAL 1,7% ,4% ,2% 3,2% 40,3% 53,9% 0,5% 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013.  
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 Quando verificada qual a predominância da escolaridade por idade, foi constatado que 

nos grupos com até 25 (vinte e cinco) anos predominam cargos comissionados com ensino 

médio, mas, vale ressaltar que as pessoas concluem graduação geralmente a partir de 22 (vinte 

e dois) anos. A partir dos 26 (vinte e seis) anos a incidência é maior para cargos 

comissionados que cursaram graduação. A faixa que tem o maior número de pessoas com 

pós-graduação é a de 31 (trinta e um) a 35 (trinta e cinco) anos. 

As informações do cruzamento de Escolaridade por Idade, apresentadas na Tabela 19, 

evidenciam melhor os detalhes. 

 

Tabela 19: Cruzamento de Escolaridade por Idade 

IDADE 

ESCOLARIDADE 

TOTAL 

SEM INF ANALF ATÉ 4 5 a 8 ENS MÉDIO SUPERIOR 

PÓS-

GRAD 

Até 20 0 0 0 0 5 1 0 6 

21 A 25 8 0 0 0 39 28 0 75 

26 A 30 4 0 0 3 60 82 1 150 

31 A 35 3 0 0 2 49 75 4 133 

36 A 40 4 0 1 1 73 81 0 160 

41 A 45 1 1 0 6 61 80 0 149 

45 A 50 1 0 0 7 86 101 1 196 

51 A 60 0 2 0 17 105 158 0 282 

Acima 60 0 2 1 4 30 74 0 111 

TOTAL 21 5 2 40 508 680 6 1.262 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013.  

 

O mercado profissional, seja público ou privado, exige qualidade de serviço e 

escolaridade é predominante, por fazer parte da formação profissional, chama a atenção se 

encontrar dirigentes, ocupantes do cargo mais elevado, sem possuir graduação, num 

percentual equivalente a 14,3% (catorze vírgula três por cento).  

Outro fato é a questão do número de cargos comissionados com escolaridade igual ou 

menor ao nível médio totalizando 45,6% (quarenta e cinco vírgula seis por cento), que pode 

torna-se intrigante quando o próprio Estado, por meio da Escola de Governo, oferece cursos 

de graduação e pós-graduação.  

Esses dados reforçam a ideia que a Administração Pública por não possuir critérios 

técnicos, e nem tão pouco por ter implantado meritocracia, não valoriza seus servidores que 

participam dos cursos oferecidos, dando mais oportunidade aos técnicos externos, que pelos 
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dados coletados, não têm qualificação necessária, quando analisado o item de escolaridade. 

Assim, uma das análises feitas é que pode haver maior incidência política na escolha das 

pessoas que ocupam cargos comissionados do que perfil técnico. 

Os dados do Boletim do SIAPE, sobre a escolaridade dos ocupantes de DAS, mostram 

que apenas 22,0 (vinte e dois vírgula zero por cento) possui escolaridade até o nível médio. 

Entretanto, a OCDE (2010) ressalta que um percentual relativamente elevado de concursos 

públicos abertos para pessoas sem ensino superior completo ajuda a promover a diversidade, 

especialmente nos estados mais rurais, para o ingresso no serviço público.   

Após as análises realizadas nas variáveis do perfil profissional dos ocupantes de cargos 

comissionados da Administração Pública Direta do RN foi possível fazer conhecer as 

principais características que formam o perfil dos ocupantes são detalhadas no quadro 5 

abaixo: 

 

Quadro 5: Principais Características do Perfil dos Cargos Comissionados 

Idade A idade média dos ocupantes de cargos comissionados é de 43,62 (quarenta e três 

vírgula sessenta e dois) anos.  

Gênero Predomina o gênero masculino com 56% (cinquenta e seis por cento) sobre o 

feminino com 44% (quarenta e quatro por cento). 

Tempo de Serviço A média do tempo de serviço dos ocupantes de cargos comissionados é de 7 (sete) 

anos, mas, 41,9% (quarenta e um vírgula nove por cento) tem até 3 (três) anos de 

serviço. 

Escolaridade 54,4% (cinquenta e quatro vírgula quatro por cento) dos cargos comissionados têm 

nível superior ou pós-graduação; 40,3% (quarenta vírgula três por cento) possuem 

nível médio, os demais têm escolaridade abaixo do nível médio. 

Vínculo Funcional 64,7% (sessenta e quatro vírgula sete por cento) dos ocupantes dos cargos 

comissionados não possuem vínculo com o Governo do Estado, enquanto 35,3% 

(trinta e cinco vírgula três por cento) são servidores efetivos. 

Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013 

 

Ao se analisar os cargos comissionados dos órgãos públicos norte-rio-grandenses, não 

se identificam exigências técnicas para ocupação dos cargos, percebe-se que existe a disputa 

de indicação política, fato que Longo (2003) afirma em seus trabalhos sobre gerente público 

“o espaço dos cargos de direção é disputado, com resultados variáveis e diferentes nas 

diversas instituições, por dois atores tradicionais dos sistemas públicos: a classe política e a 

burocracia profissional”. É relevante a ocupação de cargos por ambos os sistemas de forma 

que se possam operacionalizar as ações de cada órgão, como ocorrem em diversos países do 
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mundo, o que se deve evitar é que haja uma predominância significativa de um ou outro 

sistema, ou então, a nomeação de pessoas externas a cargos mais baixos da hierarquia, como 

afirma Pacheco (2010).  

Na análise das principais características do perfil dos ocupantes dos cargos 

comissionados foi possível fazer o comparativo entre as variáveis, dividindo o grupo de 

cargos comissionados em dois subgrupos, um com os que possuem vínculo funcional com a 

Administração Direta e o outro com aqueles que não têm vínculo funcional, quando foram 

encontradas algumas diferenças, as quais não podemos afirmar que são significativas, por não 

apresentarem variação discrepante entre as características de idade, tempo de serviço, gênero 

e escolaridade, o quadro 6 abaixo ilustram as principais diferenças encontradas. 

 

Quadro 6: Principais Diferenças de Características do Perfil dos Cargos Comissionados 

VARIÁVEL COM VÍNCULO SEM VÍNCULO 

IDADE 61,1% a partir de 45 anos 51,2% com até 40 anos 

TEMPO DE 

SERVIÇO 59,1% a partir de 16 anos 61,6 % com até 3 anos 

GÊNERO 
68,8 % Masculino 48,8 % Masc 

31,2 % Feminino 51,2 % Fem 

ESCOLARIDADE 59,3 % Superior/Pós-gradução 51,7 % Superior/Pós-graduação 

ÓRGÃO 

44,9 % POL CIVIL 14,6 % SESAP 

17,3 % SESAP 7,7 % SEARH 

10,3 % SET 7,3 % GAC 

CARGO 

100 % - Cargo 13 100 % - Cargos 9, 10 e 11 

61,5 % - Cargo 6 99,2% - Cargo 12 

48,0 % - Cargo 3 89,0 % - 8 
Fonte: Construção própria por meio dos dados da SEARH-Junho/2013 

 

Se percebe que os cargos comissionados com vínculo funcional com a Administração 

Direta possui uma faixa de idade e tempo de serviço mais elevada que os cargos que não têm 

vínculo funcional, isto é condizente com a realidade dos servidores efetivos que possuem 

média de idade elevada, como também alta média de tempo de serviço por fazer mais de 25 

(vinte e cinco) anos que o Governo realiza concurso público apenas para áreas consideradas 

essenciais, como foi comentado anteriormente. 

Na variável gênero se constata que os cargos comissionados com vínculo há uma 

predominância do gênero masculino, o que pode ser explicado pela predominância de 

servidores efetivos que exercem cargos comissionados em órgãos ligados ao setor de 

segurança, como POL CIVIL, PM, CB, SEJUC, onde o quadro de servidores possui mais 
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homens que mulheres. Quanto a Escolaridade não existe uma diferença significativa entre os 

dois grupos. 

Ao analisar em quais órgãos existe predominância de cargos comissionados com ou sem 

vínculo funcional com a Administração Pública se nota que os primeiros possuem maior 

concentração na POL CIVIL (44,9%), SESAP (17,3%) e SET (10,3%), enquanto que os 

segundos possuem uma distribuição mais equilibrada, com órgãos com maior percentual 

SESAP (14,6%), SEARH (7,7%) e GAC (7,3%). 

Com relação às diversas categorias de cargos existentes na estrutura administrativa do 

Estado, os ocupantes de cargos comissionados com vínculo ocupam um maior percentual nos 

cargos 13 (100%), 6 (61,5%) e 3 (48,0). Na primeira situação não foi possível confirmar se 

existe alguma recomendação para que seja ocupado por servidor efetivo, uma vez que 

corresponde ao cargo de Secretário Hospitalar, nos demais o fato é condizente com a esfera 

federal que prioriza nomeação para cargos intermediários o servidor efetivo, conforme 

Emenda Constitucional n. 19/1998.  

No Rio Grande do Norte chama a atenção o fato que a ocupação total de ocupantes sem 

vínculo funcional em cargos mais elementares, com remuneração equivalente a um salário 

mínimo, que são os casos dos cargos classificados neste estudo como 9, 10, 11(100%) e 12 

(99,2%), os quais são denominados C1, C2, C3 e C4, a explicação obtida na SEPLAN e 

SEARH, por meio de entrevistas não estruturadas, para tal fato é que são situações para 

acomodar pessoas que desenvolvem trabalho contínuo para o órgão, bem como para atender 

situações peculiares de cada órgão. 

Como constatado anteriormente, se os estudos sobre o perfil dos cargos comissionados 

são restritos na esfera federal, na estadual são ainda mais.  Assim, para este estudo foram 

consideradas as publicações da OCDE (2010), Pacheco (2002; 2010) e Praça (2012), como 

referencial. 

Para Pacheco (2002), nos critérios do perfil para ocupação de cargo comissionado 

deveriam decorrer as competências requeridas para os ocupantes: 

 
“... além de especialistas em seus temas setoriais (saúde, educação, meio-

ambiente, etc), têm que ter competências específicas de direção, para que 

possam liderar os processos de otimização de recursos humanos e 

financeiros, uso de tecnologias de informação, monitoramento e avaliação de 

resultados, clima e mudança de cultura das organizações, interlocução com 

vários atores, dentre outros temas de gestão” (PACHECO, 2002, p.16). 
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Conforme o verificado neste estudo, a Administração Pública Direta do Rio Grande do 

Norte não tem claro o perfil desejado para a ocupação dos cargos comissionados, e nem todos 

os órgãos possuem definição específica de suas competências. Desta maneira, os dados 

coletados foram analisados e, quando possível, feita uma comparação com dados 

disponibilizados sobre o governo federal. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Após a trajetória percorrida durante esta pesquisa, cujo intuito foi buscar atingir o 

objetivo geral do trabalho de analisar comparativamente o perfil técnico dos ocupantes dos 

cargos comissionados na Administração Pública Direta do Rio Grande do Norte que possuem 

vínculo funcional com os que não têm vínculo funcional, para analisar as diferenças existentes 

nas características como idade, gênero, escolaridade e tempo de serviço, e se este perfil é 

adequado ao modelo de gestão orientada para resultados, se constata que o mesmo foi 

alcançado quando se teve acesso aos dados disponibilizados pela SEPLAN, SEARH e GAC e 

realizada a análise das informações.  

Neste contexto, foi possível atingir objetivos específicos, quando foi feito o 

mapeamento da estrutura administrativa do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, ou 

seja, a organização do Poder Executivo, quantos e quais são os órgãos existentes para o 

desempenho da função administrativa do Estado, tanto da Administração Direta como 

Indireta, apesar de que o foco ficou restrito a Direta. Com os respectivos dados coletados 

sobre o número de cargos comissionados de cada órgão da Administração Direta do Estado do 

Rio Grande do Norte e juntamente com as informações sobre escolaridade, idade, tempo de 

serviço, gênero foi possível traçar as diferenças existentes entre os que possuem vínculo 

funcional com os que não têm vínculo funcional com a Administração Direta por meio do 

cruzamento de variáveis. 

Os resultados da pesquisa mostram que a Organização do Poder Executivo do Rio 

Grande do Norte é regulamentada pela Lei Complementar n. 163/1999 e suas respectivas 

alterações, composta por órgãos da Administração Direta Indireta. 

A Administração Direta possuía, na época da pesquisa, 58.733 (cinquenta e oito mil 

setecentos e trinta e três) servidores, desses 2,15% (dois vírgula quinze por cento) ocupam 

cargos comissionados, abaixo da média nacional que é de 4% (quatro por cento).  

Nas diferenças percebidas entre os grupos dos ocupantes de cargo comissionados na 

Administração Direta, divididos entre os que possuem vínculo funcional x os sem vínculo 

funcional, se conclui que os que possuem vínculo funcional com a Administração Direta 

possuem maior faixa etária, isto é, 61,1% (sessenta e um vírgula um por cento) com mais de 

45 (quarenta e cinco) anos de idade, mais tempo de serviço, 59,1% (cinquenta e nove vírgula 

um por cento) com mais de 16 (dezesseis) anos de serviço. O gênero predominante é o 

masculino com 68,8 %, a escolaridade observada é de 59,3% com nível superior e pós-
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graduação. Os órgãos onde os ocupantes mais se concentram é na POL CIVIL (44,9%), 

SESAP (17,3%) e SET (10,3%). Dentre os diversos cargos existentes na estrutura 

administrativa foi constatado que os cargos que têm maior número de ocupantes com vínculo 

são os classificados como 13 (100%), 6 (61,5%) e 3 (48,0%). 

Entre os que não têm vínculo funcional com a Administração Pública foi verificada a 

situação de que a faixa etária predominante é de ocupantes com até 40 anos de idade (51,2%). 

O tempo de serviço da maioria (61,6%) é de até 03 anos de serviço. Com pequena variação há 

um maior número do gênero feminino (51,2%), a predominância de escolaridade é de pessoas 

com instrução superior e pós-graduação (51,7%). Foi constatado que os ocupantes são 

distribuídos com certo equilíbrio pelos órgãos, observa-se que na SESAP se encontra (14,6%), 

SEARH (7,7%) e GAC (7,3%). A estrutura administrativa foi divida em treze cargos, quando 

foi verificado que cargos elementares como os classificados como 9, 10 e 11 (100%), 12 

(99,2%) e 8 (89%) são ocupados por pessoas sem vínculo funcional. 

Considerando a temática central deste estudo, com intenção de observar se o perfil dos 

ocupantes dos cargos comissionados, com análise das diferenças de características entre os 

que possuem vínculo funcional ou não, se é adequado a gestão orientada por resultados, não 

foi possível uma resposta conclusiva devido que a Administração Direta do RN não implantou 

nenhuma ampla reforma administrativa, não possuindo desta maneira um modelo de gestão 

orientada para resultados. A pesquisa também não permitiu a verificação se o perfil atende o 

exercício das atividades dos cargos comissionados pelo fato que os órgãos não têm definidos 

os perfis profissionais necessários a ocupação dos cargos existentes em sua estrutura, bem 

como não há, em parte dos órgãos, regimento interno aprovado com definição das 

competências dos cargos e funções. A falta dessas informações conota uma necessidade de 

organização do poder público estadual com priorização à modernização da gestão e 

monitoramento de resultados. A política e estrutura de cargos comissionados e funções 

gratificadas no Brasil tem avançado de maneira lenta no aspecto de haver ocupação 

profissionalizada (SANTOS, 2009), situação que se repete no Estado. 

Com os dados apurados e examinados foi possível conhecer características do perfil dos 

cargos comissionados, entretanto, não se conseguiu saber quais aptidões são necessárias para 

cada cargo e nem conhecer os critérios de nomeações para os referidos cargos da 

Administração Pública Direta do RN. A inexistência de normas claras sobre as aptidões 

necessárias para ocupação de cargos comissionados, como também a falta de estudos sobre o 

dimensionamento necessário da força de trabalho, pode levar a nomeações que interfiram no 

desempenho dos órgãos, foi observado que apenas são cumpridas as regras previstas na 
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Constituição Estadual para o ingresso no serviço público. Apesar do indício que existe 

interferência política direta para as ocupações dos cargos, não se tem como afirmar o quanto o 

fato prevalece sobre os requisitos técnicos. 

A OCDE (2010) em sua publicação sobre os dados do governo federal fez a 

recomendação que é preciso esforços para revigorar o papel das competências na gestão de 

pessoal por meio da criação de um quadro de competências para toda a administração que irá 

fornecer um quadro de referência comum para o ingresso do servidor público, com requisitos 

de gestão por desempenho e promoções. A Emenda Constitucional n. 19/1998, segundo 

Santos (2009, p. 12) “aperfeiçoou o comando, assegurando exclusividade para o servidor de 

carreira no provimento de funções de confiança, ao mesmo tempo em que mantém a 

necessidade de lei para definir casos”, ou seja, na prática a lei prevista não foi editada.  

Considerando que os Estados tendem a seguir o modelo adotado pela esfera federal, a 

Administração Pública do RN poderia adotar as referidas recomendações para buscar 

melhorar o desempenho na prestação de serviços públicos, até mesmo por meio de uma 

reforma administrativa nos padrões do modelo de gestão orientada a resultados. Os dados 

mostram que o Estado precisa conhecer suas necessidades, isto é, saber qual o quantitativo da 

força de trabalho com seu respectivo perfil técnico e aptidões, tanto para o quadro efetivo 

como para o quadro de cargos comissionados, com definição de suas competências. Outra 

sugestão seria a alternativa de Santos (2009) de criação de carreiras de executivos públicos, 

que poderiam ser em Políticas Públicas e Gestão Governamental, uma vez que a EGRN tem 

formado tecnólogos, especialistas e mestres nas áreas. 

De uma maneira geral, se percebe que a Administração Pública Direta do RN poderia 

definir e melhorar sua capacidade, competência e eficiência na prestação dos serviços 

públicos, para atender as demandas sociais e cumprir os princípios constitucionais, 

considerando que tem avançado lentamente na ocupação de cargos de maneira 

profissionalizada. Uma vez que de acordo com Santos (2009, p. 23) “a profissionalização é 

pressuposto para que as organizações públicas possam ingressar em patamar diferenciado, 

tornando-se menos sensíveis às interferências fisiológicas ou clientelistas”. Os serviços 

públicos são prestados pelos órgãos, por meio de sua força de trabalho, assim, os resultados 

das atividades públicas são, em uma análise restrita, devido ao esforço e empenho do seu 

corpo funcional, composto pelos servidores e cargos comissionados.  

Este estudo traz como contribuição o conhecimento de características do perfil dos 

cargos comissionados da Administração Direta do RN, que as organizações públicas poderão 

utilizar para definição dos critérios de nomeação. Pode ainda contribuir como base de dados 
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para pesquisas futuras por interessados em estudar a temática, e também para os governantes 

priorizarem a definição das competências dos órgãos e definir o perfil dos cargos 

comissionados com suas respectivas aptidões, ou até mesmo num momento futuro que venha 

a ser implantado algum modelo de gestão.  

A pesquisa apresentou algumas limitações referentes a não disponibilização e/ou 

existência de informações específicas sobre os critérios de nomeações, o que não prejudicou 

conhecer o perfil dos ocupantes dos cargos comissionados, bem como as competências de 

cada cargo.. 

O presente estudo não pretende esgotar a temática, que pode ser explorada sob outras 

perspectivas, diante disso, se verifica a necessidade de um estudo mais aprofundado, se sugere 

como trabalho complementar o estudo sobre o perfil do cargo comissionado da Administração 

Indireta do RN, bem como levantamento sobre o perfil do servidor efetivo da Administração 

Pública Direta e Indireta do RN. Como também poderia ser realizada análise sobre as 

competências dos órgãos. Ao longo do trabalho surgiram indagações relacionadas ao salário 

do Poder Executivo Estadual, por meio de questionamentos: qual a diferença entre salários 

dos servidores estaduais do RN e outros Estados brasileiros? E entre o governo federal? Desta 

maneira, seria interessante a realização de estudos para responder esses questionamentos.  
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