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RESUMO: O presente artigo é um recorte da minha Dissertação de Mestrado, intitulada 

“Contribuições da área de Recursos Humanos para a seleção de professores: estudo de caso 

em uma Instituição de Ensino Superior de Porto Alegre”, defendida em 2016, que teve como 

objetivo investigar como ocorre a seleção de professores, com a participação da área de 

Recursos Humanos (RH), em uma Instituição de Ensino Superior de Porto Alegre/RS. Este 

tema foi escolhido para obter um maior entendimento sobre a seleção de professores a partir 

de experiências pessoais minhas em processos seletivos em instituições de ensino, nas quais 

pude observar a inexistência de uma forma única e padronizada de seleção dos professores, 

considerando que cada instituição tem a sua sistemática, o que interfere ou não no ingresso e 

adaptação dos professores. Nesse artigo apresentarei as definições, considerações e 

percepções de alguns autores que embasaram o meu trabalho, enfatizando a temática da 

seleção de professores. Além disso, apresentarei alguns exemplos de processos seletivos em 

instituições de ensino superior que podem ajudar a esclarecer este processo e as contribuições 

da área de RH nestas questões. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Hoje em dia as instituições de ensino superior estão modernizando seus processos de 

forma a se adaptar as exigências do mercado e cenário mundial. Com base nisso estão 

valorizando alguns processos, sendo um deles a seleção de professores.  

 Neste contexto há uma reestruturação deste processo como forma de garantir 

contratações mais assertivas e com maior valor agregado aos resultados organizacionais e 

atendimento as demandas da sociedade.   

 Sendo o processo de seleção de pessoas uma etapa importante em qualquer tipo de 

organização, partindo da premissa de que as pessoas são o bem mais valioso que ela possui, as 

instituições de ensino superior estão tendo um maior cuidado e investimento no seu capital 

humano, atraindo e retendo profissionais diferenciados e mais qualificados, com habilidades e 

competências específicas e que apliquem as melhores práticas de ensino na sala de aula, 

buscando mais inovação, informação, conhecimento, tecnologia e relação teoria x prática.  

  Algumas instituições de ensino com perfis mais arrojados e com ideias mais 

inovadoras estão a cada dia se profissionalizando mais e se estruturando como empresas, 

passando a investir mais no seu corpo docente, desde a seleção até o acompanhamento do seu 

desempenho, tudo isso pelo fato do mercado de trabalho estar modificando os seus métodos 

de gestão e fomentando a busca destas instituições para serem diferenciais competitivos.  

Indo mais além, é possível perceber hoje, uma preocupação maior das instituições de 

ensino, tanto públicas quanto privadas, com a melhor gestão das pessoas. Elas também estão 

passando por grandes processos de modernização e se adaptando a esse novo cenário, estão 

tentando se engajar e se manter atualizadas para atender as demandas provenientes desta nova 

era, passando a identificar a importância de captar profissionais a partir de um processo bem 

estruturado e que possibilite a contratação de forma mais assertiva, contribuindo para os 

resultados organizacionais e educacionais.  

 

AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E SEU OLHAR PARA AS PESSOAS 

 

Além do investimento nas questões institucionais, nos métodos de trabalho, no novo 

olhar para a escola, é preciso que haja foco também para o corpo docente: foco que valorize 

esses profissionais, que permita que seu trabalho seja realizado da melhor forma, com boas 

condições físicas e humanas, alinhados aos objetivos e valores da instituição que representa, 

garantindo melhores resultados, tanto para a instituição quanto para o público que ela atende - 

tendo em vista que, contemporaneamente, como destacou Zacharias (2012), a profissão 

docente é tida como uma profissão de risco físico e mental, que vem perdendo o 

reconhecimento social e status e vem sendo desvalorizada. O professor hoje, com todas essas 

questões, vem sofrendo do que é chamado de mal-estar docente. 

Para isso, é preciso atrair e reter profissionais diferenciados e altamente qualificados 

com formação, habilidades e competências específicas para aplicar as melhores práticas de 

ensino, trazendo inovação, a informação e a tecnologia para a sala de aula, desenvolvendo 

novas competências e agregando valor e conhecimento às novas gerações de alunos.  

Essas instituições passam então, a entender a importância de uma estrutura que 

contemple uma área que tem o objetivo de fazer a gestão de todos os processos que envolvem 

as pessoas, desde o seu ingresso até o seu desligamento da empresa, considerando toda a sua 

trajetória profissional neste ambiente. 



 

 

Um exemplo disso pode ser visto na Figura 1, que representa o site da PROGESP - 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 

(2015), o qual apresenta a estrutura que a instituição possui para atender as demandas de 

gestão de pessoas e desenvolvimento de recursos humanos. 

 

 
  Figura 1: Site da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas da UFRGS 

  Fonte: http://www.ufrgs.br/progesp. 

 

Este site mostra a evolução de algumas instituições, tanto em termos de tecnologia e 

acesso global como de gestão de processos, nos quais se pode verificar a participação do RH 

ou de uma estrutura específica para atendimento às pessoas, aos processos seletivos e outras 

questões que envolvem o seu capital humano. 

Pode-se observar, a partir dessa figura, que a área de Recursos Humanos, que até então 

fazia parte somente dos ambientes organizacionais, está sendo vista pelas instituições de 

ensino como uma grande aliada e passa a assumir, em alguns casos, um papel importante para 

a identificação, seleção, contratação e qualificação e avaliação dos professores, estabelecendo 

e implantando novas metodologias e definindo competências capazes de atender e garantir 

uma boa qualidade de ensino e atendendo uma nova realidade de sala de aula.  

A seguir serão apresentadas algumas das questões que envolvem a área de RH, os 

processos de seleção e os impactos nos ambientes educacionais. 

 

O RH E A SELEÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO   

 

Segundo Ulrich (1998, p. 33) a área de RH está relacionada aos “[...] próprios 

processos organizacionais de uma empresa (como, por exemplo, lotação de cargos, 

contratação, comunicação e remuneração) que ditam o modo como o trabalho é realizado”.  

Na visão de Milkovich e Boudreau (2006, p. 19), por RH,: 

http://www.ufrgs.br/progesp


 

 

[...] entende-se uma série de decisões integradas que formam as relações de trabalho; 

sua qualidade influencia diretamente a capacidade da organização e de seus 

empregados em atingir seus objetivos. Ainda que as instalações físicas, os 

equipamentos e os recursos financeiros sejam necessários para a organização, as 

pessoas – os recursos humanos (RH) trazem o brilho da criatividade par a empresa.  

Enquanto Ulrich refere-se mais aos aspectos operacionais e processuais da área de RH, 

citando as questões de cargos, contratações, comunicação, remuneração e os impactos na 

competitividade, Milkovich e Boudreau fazem referência às relações de trabalho que são 

estabelecidas, indo além da estrutura física, e complementam, com certo ar poético, que “as 

pessoas trazem o brilho da criatividade para a empresa”. 

É possível identificar, com essas percepções iniciais, alguns objetivos dessa área, tanto 

com relação às questões operacionais, quanto às humanas. 

A área de RH, que tem suas origens na época da Revolução Industrial, tem se 

modificado ao longo das últimas décadas, inclusive na sua nomenclatura, e principalmente no 

papel que vem exercendo nas organizações.  

Inicialmente, era chamada de Recursos Humanos e depois, por questões de legislação 

e influência nas relações trabalhistas, passou a ser chamada de Administração de Pessoal. Ao 

longo dos anos, mudou para Administração de RH, Desenvolvimento de Pessoas e Gestão de 

Pessoas.  

Além dessas nomenclaturas, é possível encontrar empresas que, conforme sua 

característica, visão, valores e cultura, referem-se a esta área como ‘Setor de Gente’. 

Nos ambientes educacionais, o RH também foi assumindo um papel diferenciado onde 

antes era tido apenas como um Departamento de Pessoal, ou seja, uma área responsável pela 

admissão, contratação e desligamento das pessoas.  

Porém, como forma de melhoria contínua dos processos, adaptação aos novos 

conceitos, cenários e subsistência no mercado atual, bem como atualização dos seus serviços, 

as instituições de ensino passaram a ver o RH como um aliado para o seu crescimento, 

qualidade de ensino e serviços, bem como sua posição frente ao mercado.  

O RH passa então, a ter um papel importante, tanto no planejamento e gestão escolar, 

quanto nos processos que envolvem a atração e retenção de talentos - neste caso a seleção e 

desenvolvimento dos seus profissionais.  

Esta mudança e importância da área de RH nas organizações é tratada por Gramigna 

(2002, p. 3) como: 

O conjunto de pequenas mudanças e o realinhamento na maneira de gerenciar 

pessoas vem apresentando benefícios inestimáveis aos negócios. A área de Recursos 

Humanos, antes centralizadora e responsável por todos os processos de pessoal, vem 

assumindo, finalmente, seu espaço estratégico, decentralizando-se, distribuindo 

responsabilidades pelo desenvolvimento das pessoas aos gerentes diretos, 
instrumentalizando-os para uma nova ordem e partindo para uma gestão integrada e 

focada no negócio.  

Complementando essa questão, Araújo e Garcia (2010, p. 11) referem que “o 

fundamental é compreender que, independente do modelo de planejamento direcionado a 

recursos humanos que a organização venha a utilizar, na maioria das vezes, a participação da 

área de gestão de pessoas é inevitável”.  

Considerando as percepções desses autores, ficam claras as contribuições dessa área, 

independentemente do segmento da empresa, que contribui beneficamente nas questões que 

envolvem as pessoas, além de impactar os resultados das organizações. 



 

 

Com base nisso, as instituições de ensino, que estão buscando melhorias nas suas 

estruturas e, com isso, modificando-se, estão vendo a importância de ter um enfoque mais 

empresarial e organizacional, e não somente de ensino, fato que vem interferindo 

significativamente na sua qualidade de educação e na formação dos seus profissionais e 

público - nesse caso o aluno, familiares e comunidade.  

A partir dessa nova visão do papel da área de RH, as instituições de ensino estão 

modernizando seus processos e um deles envolve a seleção dos professores, feita 

anteriormente, majoritariamente, pela coordenação pedagógica e gestão administrativa.  

Hoje, estas instituições dispõem da parceria e os conhecimentos específicos da área de 

RH, que une a gestão, a coordenação e a própria equipe de RH nos processos de seleção, tanto 

de professores quanto dos demais profissionais, tornando a seleção mais assertiva e efetiva.  

Milkovich e Boudreau (2006, p. 185) também fazem suas considerações com relação a 

isso, dizendo que: 

Praticamente todo processo de recrutamento inclui um encontro com um ou mais 

membros da organização. Esse grupo geralmente conta com um representante do 

departamento de recursos humanos e pode também incluir supervisores, colegas e 

até subordinados. À medida que poucas coisas sobre a empresa e o empregado 

podem ser conhecidas antecipadamente, os candidatos parecem usar características 
dos recrutadores como sinais dos atributos do trabalho que não podem observar 

diretamente e sobre a probabilidade de receberem uma oferta. 

É possível concluir com isso o quanto essa parceria entre RH e demais áreas traz 

melhores resultados no processo seletivo, tornando este mais assertivo e eficaz. 

Voltando aos conceitos que permeiam a área de RH, seguem alguns significados sobre 

recrutamento e seleção, tendo como referência alguns autores. 

Para os últimos autores citados (p. 162), recrutamento “é o processo de identificação e 

atração de um grupo de candidatos, entre os quais serão escolhidos alguns para 

posteriormente serem contratados para emprego”. 

E ainda (p. 31), que esse processo: 

[...] determina a composição dos recursos humanos de uma organização. Quantas 

pessoas devemos empregar? Quais as habilidades, capacidades e experiências devem 

possuir? Quando e como as pessoas devem ser recrutadas, transferidas ou demitidas? 

Estamos selecionando os indivíduos corretos para cada cargo? 

Marras (2000, p. 69) complementa observando que “todo processo de recrutamento de 

pessoal tem início a partir de uma necessidade interna da organização, no que tange à 

contratação de novos profissionais, e o define como, “[...] uma atividade de responsabilidade 

do sistema de ARH que tem por finalidade a captação de recursos humanos interna e 

externamente à organização objetivando municiar o subsistema de seleção de pessoal no seu 

atendimento aos clientes internos da empresa”. 

Seguindo nessa mesma linda de pensamento, Araújo e Garcia (2010, p. 11) 

consideram que “trata-se de uma forma de as empresas suprirem as suas necessidades de 

recursos humanos para atingir seus objetivos por intermédio de uma estrutura social 

qualificada”. 

A partir dessas definições, fica claro o papel da área de RH no âmbito do recrutamento 

e seleção de pessoas, porém, se na teoria os conceitos são semelhantes na prática o processo 

nem sempre é igual em todas as empresas e instituições.  



 

 

Tratando-se de instituições de ensino há uma maior complexidade nesse processo, 

tendo em vista que os profissionais que atuam nesse segmento, em especial a pessoa do 

professor, têm um trabalho diferenciado, o qual impacta na formação dos indivíduos.  

Nóvoa (1999, p. 30) quando aborda esse grupo de profissionais, traz uma importante 

contribuição, quando diz que: 

Os professores constituem um dos mais numerosos grupos profissionais das 

sociedades contemporâneas, o que, por vezes, dificulta a melhoria do seu estatuto 

socioeconômico. Toda a gente conhece um ou outro professor que não se investe na 

sua profissão, que não possui as competências mínimas, que procura fazer o menos 

possível. O professorado no seu conjunto é penalizado pela existência destes ‘casos’, 

que a própria profissão não tem maneira de resolver: os colegas estão amarrados por 
uma ‘solidariedade’ muitas vezes deslocada; os diretores das escolas recusam-se a 

intervenções suscetíveis de todos os seus membros; etc. Neste sentido, parece 

fundamental dotar a profissão docente dos mecanismos de seleção e de 

diferenciação, que permitam basear a carreira docente no mérito e na qualidade. 

A partir dessa citação, é possível observar o quanto é importante estabelecer um 

processo de seleção com definição prévia das competências exigidas para a função de 

docente: é justamente nessa etapa que são observados os profissionais diferenciados, tendo 

em vista que também no meio da educação encontramos os bons e os não tão bons 

professores, aqueles que buscam investir na sua carreira e os que não se preocupam com ela.  

Muitos professores investem na sua própria formação e qualificação, visto que as 

instituições de ensino, em principal as privadas, conseguem investir pouco nesse aspecto – 

mas, por outro lado, exigem que esses profissionais tenham cursos de Mestrado e Doutorado 

para acompanhar seu diferencial competitivo enquanto instituição de ensino (BLASIUS, 

2005). 

Grillo, Freitas, Gessinger e Lima (2008, p. 35) lembram que: 

Faz parte do senso comum a ideia de que ensinar se aprende ensinando e, 
consequentemente, não é preciso preparar-se para ser professor. No entanto, tal ideia 

não se sustenta, pois a docência representa um desafio e exige conhecimentos, 

competências e preparação especifica para o seu exercício. 

Neste contexto, as instituições de ensino estão ficando mais atentas nessa captação, de 

forma a identificar e perceber aqueles que possuem mais qualidade e condições de 

desempenhar tal função, e selecionando o profissional que tiver mais méritos para ser 

contratado. 

O papel do professor, cotidianamente, está sendo muito observado e criticado, e as 

instituições de ensino estão se mobilizando e incluindo mecanismos e critérios de seleção 

mais eficazes de forma a captar os melhores profissionais, observando um novo perfil de 

professor, o qual requer novas habilidades e competências, considerando os novos contextos 

que circulam no campo da educação e mesmo social. É preciso que se estabeleça um processo 

que contribua para o atendimento com mais qualidade aos alunos e, com isso, que contribua 

da melhor forma para o seu desenvolvimento e formação pessoal e profissional. 

A forma de selecionar nas instituições públicas (municipais, estaduais e/ou federais) é 

diferente das instituições privadas. As públicas selecionam seus docentes por meio de editais 

e concursos, já as particulares têm um formato diferente que envolve, por exemplo, a análise 

de currículo, realização de entrevistas, apresentação de miniaula. Outra questão importante é a 

abrangência das instituições, sendo diferente o processo nas escolas de nível básico e 

fundamental para as escolas de nível superior, como as faculdades e universidades. 



 

 

  Existem várias formas de fazer o recrutamento e cada instituição tem a sua, podendo 

ser por anúncio em jornal, publicação no diário oficial, divulgação em edital no site da 

instituição, e assim por diante, variando o tipo de instituição (particular, pública, privada, 

estadual, etc.).  

As Figuras 2 e 3 ilustram como algumas instituições de ensino captam seus recursos 

por meio do seu site. 

 

 
   Figura 2: Homepage da UNIRITTER  

   Fonte: http://www.uniritter.edu.br/trabalhe-conosco  

 

 
   Figura 3: Homepage da Rede Metodista de Educação do Sul 

   Fonte:  http://www.metodistadosul.edu.br/institucional/capa/trabalheConosco.php 

http://www.uniritter.edu.br/trabalhe-conosco
http://www.metodistadosul.edu.br/institucional/capa/trabalheConosco.php


 

 

 

  Em ambas as figuras é possível verificar a forma de tratamento do campo específico 

de cadastro, o qual possui o título: ‘trabalhe conosco’. Nesse espaço, as instituições 

disponibilizam aos candidatos as vagas oferecidas, o campo para cadastrar e/ou enviar 

currículo, bem como obter informações sobre os editais e acompanhar os processos de 

seleção.  

Essa nova forma de captar recursos humanos, pela internet, é uma grande aliada das 

instituições de ensino, pois facilita o processo, agiliza as demandas de trabalho e possibilita 

alcançar um maior número de candidatos, pelo fato de utilizar uma tecnologia de fácil acesso 

e que abrange grande parte da população. 

Milkovich e Boudreau (2006, p.185) trazem uma contribuição importante sobre esse 

modo de recrutamento,: 

As empresas podem anunciar suas vagas por meio desses serviços, que permitem que 

os candidatos façam suas inscrições eletronicamente e as encaminhem para seu 

destino. Toda a transação pode ser feita eletronicamente, com a internet servindo de 

apoio. Muitas empresas têm suas próprias homepages na rede, nas quais 

frequentemente existem seções que informam sobre suas oportunidades de emprego.  

Franco (2002, p. 21) complementa com muita propriedade essa necessidade de 

atualização e uso da tecnologia que as empresas, de forma geral, devem investir atualmente. 

Considera que o grande desafio do recrutamento e seleção hoje é: 

[...] a capacidade de atrair e reter talentos. As formas tradicionais de relacionamento 

entre as empresas e profissionais tornaram-se rapidamente obsoletas. Mais do que 

nunca é preciso apropriar-se das novas técnicas e tecnologias, principalmente a 

internet, além de ampliar e mudar o foco dos recursos humanos. Isso significa 

compreender o novo paradigma do mundo do trabalho: a empresa deve se tornar um 

lugar de desejo para os profissionais de talento. Para isso, a área de recursos 

humanos deve preocupar-se em construir a ‘marca do empregador’. 

O autor (p. 22) ainda reforça que “a área de recrutamento e seleção é de extrema 

importância estratégica para qualquer empresa no Brasil e no mundo. É também área que 

precisa fazer mudanças rápidas e profundas em suas formas tradicionais de atuação”.  

Outra questão que caracteriza o processo de seleção e que deve ser considerada refere-

se às políticas, valores, cultura e objetivos institucionais.  

Os autores também trazem contribuições significativas para esse aspecto. 

Para Milkovich e Boudreau (2006, p. 196), “[...] o recrutamento é um processo 

bilateral, cujas mensagens servem não apenas para mostrar a qualidade esperada nos 

candidatos a emprego, mas também como sinalizadores da imagem e da filosofia da empresa 

para os próprios candidatos, o governo e toda a comunidade”. 

Franco (2002, p. 21) inclui a importância do preparo do selecionador, que: 

[...] precisará ter domínio muito amplo do ambiente e da cultura da empresa, 

relacionar-se com todos os setores e assumir riscos. É exatamente em recrutamento e 

seleção que se localiza agora uma das áreas estratégicas de maior importância para as 

organizações: o fornecimento dos talentos necessários para a sobrevivência e o 

crescimento da empresa. 

Esses aspectos devem ser cuidadosamente analisados e devem servir de base para a 

condução de um bom processo de seleção, considerando que todo o profissional que é 



 

 

contratado deve ter características que se adequem a instituição a qual irão representar, fator 

esse de extrema importância para todo o trabalho. 

Finalizando, é importante acrescentar a esse processo as considerações que permeiam 

a seleção de pessoas, que pode ser tanto interna quanto externa, ou seja, o recrutamento 

externo busca pessoas fora da instituição, no mercado e tem como vantagem trazer “sangue 

novo”, pessoas com novas experiências e visão de mercado diferenciada para a organização.  

Por outro lado, os processos internos estimulam a valorização dos ‘profissionais da 

casa’, contribuindo para a melhoria do clima organizacional, do desempenho dos professores, 

além de estimular a busca constante dos colaboradores pelo seu desenvolvimento e 

aprimoramento, pois, quanto mais capacitados e qualificados, mais chances têm de evoluir na 

sua carreira. 

A partir disso, a seleção interna é mais econômica, mais rápida, tem segurança, 

oferece oportunidades para as pessoas, melhora satisfação e motivação do colaborador com a 

oportunidade de crescimento, aproveita os investimentos em treinamento e desenvolvimento.  

Esse processo deve ser cuidadosamente organizado, de forma a não gerar conflito de 

interesses, competição e expectativa, questões referentes a algumas desvantagens dessa 

prática. 

Contudo, uma boa seleção pode trazer benefícios e esses podem impactar na atuação 

do professor, pois quanto mais a organização investir nos seus recursos humanos e em 

programas de atração e retenção de talentos, menos impacto financeiro ela tem no seu corpo 

de funcionários, pois terá colaboradores mais fidelizados e adaptados a empresa, sem a 

necessidade de investir em um novo profissional para adaptá-lo as regras da instituição. 

Sobre benefícios, esses, segundo Marras (2000, p. 127) são “o conjunto de programas 

ou planos oferecidos pela organização como complemento ao sistema de salários. O 

somatório compõe a remuneração do empregado”. 

Conforme Araújo e Garcia (2010, p. 142),: 

[...] os benefícios sociais correspondem às condições de trabalho que as 

organizações oferecem para manter as pessoas. Ao contrário da remuneração direta, 

a qual varia de acordo com a posição, a remuneração indireta será, a princípio, 

comum a todas as pessoas da organização, seguindo as regras estabelecidas para 

cada benefício. Atente para a expressão a princípio, pois é fato que algumas 

organizações beneficiam apenas parte da sua estrutura social com, por exemplo, 

viagens e carros de luxo não necessariamente para realização de todas as atividades 

profissionais, mas a ideia dos benefícios sociais não é essa. Os benefícios sociais são 

oferecidos por motivações diferentes e de acordo com os objetivos da organização.  

Cabe relembrar então que a seleção de pessoas envolve desde o recrutamento até a 

seleção, ou escolha, dos candidatos, podendo variar de uma instituição para outra. As mais 

completas recrutam cumprindo algumas etapas: divulgação das vagas em banco de currículos, 

internet, e-mails, veículos de comunicação (interna e externa à instituição) e indicações 

realizadas pelos próprios colaboradores e/ou professores. 

Após recrutamento, inicia-se a seleção, a qual identifica alguns candidatos com maior 

qualificação para a função e que possua maior afinidade com os objetivos e valores 

institucionais. 

Nessa etapa são comprovadas, através de entrevistas, testes, miniaulas e avaliações, se 

a pessoa escolhida no recrutamento possui as habilidades, conhecimentos e experiência 

profissional, e atende os requisitos da função, neste caso, de docente.  



 

 

A seguir serão apresentadas as questões que envolvem as habilidades, os 

conhecimentos e a experiência dos profissionais - nesse caso dos professores - para atender as 

demandas de seleção das instituições de ensino. 

 

A SELEÇÃO A PARTIR DE COMPETÊNCIAS  

 

 A seleção é um processo que interfere em diversos aspectos e ambientes, sendo um 

deles a sala de aula. Por essa razão, é importante que nessa etapa as instituições e os 

profissionais de RH fiquem atentos a algumas ações para que obtenham maior eficácia na 

contratação, em especial dos docentes, sujeito que estamos tratando nessa pesquisa. 

 Uma forma de tornar a seleção mais assertiva é definir, previamente, as atividades que 

irão constituir o cargo de professor, as características pessoais e/ou profissionais dele, o 

tempo de experiência na profissão, entre outras.  

 Para a atividade de professor, e de qualquer outra, devem ser consideradas algumas 

competências que descrevem qualquer atividade, cargo e/ou função dentro de uma 

organização, independentemente do seu segmento.  

Sobre essa expressão, diversos autores contribuem com seus conceitos e nos ajudam a 

entender melhor essa temática. 

Voltando no tempo, percebe-se que, desde o século XV, já se utilizava o termo 

competência, traduzida inicialmente pela expressão ‘competir’, também atrelada a 

‘revitalização’, acabando por gerar substantivos como: competição, competidor e 

competência. 

Nessa mesma linha de pensamento, destacamos Perrenoud (2002, p. 140), quando se 

refere a esse termo afirmando que: 

[...] é interessante analisar o parentesco semântico existente entre as ideias de 

competência e competitividade. A origem comum é o verbo competir (com+petere), 

que em latim significa buscar junto com, esforçar-se junto com ou pedir junto com. 

Apenas no latim tardio passou a prevalecer o significado de disputar junto com. 

Quando se disputa um bem material juntamente com alguém, torna-se natural o 

caráter mutuamente exclusivo da conquista: para alguém ganhar, alguém deve 

perder.  

  Essas considerações vão além do tempo no qual foram definidas e são utilizadas até 

hoje nos mais variados ambientes e situações, em especial no campo educacional. Marchesi 

(2008, p. 26) explica que: 

[...] nos últimos anos vem abrindo caminho, no campo educacional, um conceito já 

antigo, mas que adquiriu novo vigor: o de competência. Primeiro, foi aplicado à 

formação dos profissionais, portanto também dos futuros docentes; depois, propagou-

se para o ensino fundamental. O conceito de competência profissional surgiu, 

inicialmente, para caracterizar e definir os aprendizados necessários à inserção no 

mercado de trabalho. As competências seriam definidas como as habilidades 

necessárias para se desempenhar uma determinada tarefa em um contexto laboral 

determinado. Dessa forma, as competências estabelecidas a partir da análise de tarefas 

e possuem um claro componente de eficácia e desempenho dos indivíduos frente a 
elas.   

  Voltando ao termo competência, Ruzzarin, Amaral e Simionovschi (2006, p. 23) têm 

uma importante contribuição: 



 

 

[...] é o conjunto dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes requeridas para 

cada posição dentro da organização. Indo mais além ainda, seria o somatório entre 

competências técnicas (conhecimentos) e as competências comportamentais 

(habilidades e atitudes) requeridas para as entregas de cada função.  

Tal definição pode ser interpretada, pois destacam (p. 23), na Figura 4 abaixo:  

 
        Figura 4: Sistema Integrado de Gestão de Pessoas  

                    Fonte: Ruzzarin, Amaral e Simionovschi  (2006, p. 23) 

 

Nessa figura é possível verificar o conceito de competência, chamado CHA 

(conhecimento, habilidades e atitudes), e representado por uma imagem de uma casa, já que o 

modelo de competência apresentado pelo autor é comparado a esta imagem pelo fato do seu 

desenho possuir características similares: na base temos um plano de capacitação do 

profissional que deve ser elaborador para atender os pilares, ditos conhecimentos, habilidades 

e atitudes, os quais atendem as responsabilidades do cargo, representando o telhado. As 

competências se dividem, ainda, em comportamentais e técnicas. 

Gramigna (2002, p. 15) se refere a competências como “repertórios de 

comportamentos e capacitações que algumas pessoas ou organizações dominam melhor que 

outras, fazendo-as eficazes em uma determinada situação”. 

Ambos autores utilizam as referências de termos como “comportamento” e 

“capacitações”, fatores fundamentais para a definição das competências necessárias para 

qualquer profissional exercer sua atividade da melhor forma e contribui para o seu 

crescimento e desenvolvimento bem como o da instituição que representam. 

  Seguem agora as contribuições destes autores: Marchesi, Delors e Marras.  

Para Marchesi (2008, p. 26), as competências “[...] seriam definidas como as 

habilidades necessárias para se desempenhar uma determinada tarefa em um contexto laboral 

determinado”.  

Delors (2005, p. 172) considera que “[...] o exercício de um ofício requer habilidade, 

competências, saberes acumulados ao longo do tempo por uma comunidade”. 

Marras (2000, p. 165) afirma que: 



 

 

[...] é o ato ou efeito de cumprir ou executar determinada missão ou meta previamente 

traçada. É diretamente proporcional a duas condições do ser humano: o ‘querer fazer’, 

que explicita o desejo endógeno de realizar (a motivação) e o ‘saber fazer’, isto é, a 

condição cognitiva e experiencial que possibilita ao indivíduo realizar com eficácia 

alguma coisa. 

A partir destas definições, se verifica que os autores relacionam competência às 

habilidades necessárias para desempenhar uma atividade e que faz parte da nossa identidade e 

formação profissional.  

Essa expressão ainda pode ser relacionada ao ato de “querer fazer” e “saber fazer” 

determinada tarefa, encontradas nos discursos de Perrenoud (2001, p.172), que considera 

competência como “[...] saber tomar decisão, mobilizar recursos e ativar esquemas (revendo e 

atualizando hábitos) em um contexto de complexidade. Tal complexidade é marcada por 

antagonismos, que se expressam, por exemplo, na dialética entre competência e competição”.  

  E como o autor (p. 141) se refere a um ambiente complexo, argumenta que “no 

contexto educacional, a noção de competência é muito a mais fecunda e abrangente, 

mantendo, com a ideia de disciplina, importantes vínculos, como, por exemplo, o caráter de 

mediação”.  

  Perrenoud (2002, p. 143) complementa que:  

Não existe uma competência sem a referência a um contexto no qual ela se 

materializa: a competência sempre tem um âmbito, o que nos faz considerar bastante 

natural uma expressão como ‘isto não é da minha competência’. De fato, quanto 

mais bem delimitado é o âmbito de referência, mais simples é caracterizar uma 

pessoa competente. É mais simples prefigurar um espectro de competências pessoais 

a serem desenvolvidas em um curso superior de natureza profissionalizante, do que 

fazê-lo com relação a alunos de educação básica. Entretanto, a referência a ideia de 

competência nunca pode prescindir da consideração do âmbito, do contexto no qual 

ela se realizará.). 

Quando se referem ao termo competência, em especial ao papel do professor, Grillo, 

Freitas, Gressinger e Lima (2008, p. 35), contribuem dizendo que “[...] a docência representa 

um desafio e exige conhecimento, competências e preparação específica para o seu 

exercício”.  

 Outra questão, lembrada por Enck (2006), é sobre o exercício da liderança formal nas 

organizações. Nesse caso, nas instituições de ensino, não se tem apenas os coordenadores e 

direção como líderes: o professor também é um líder que exerce um papel de líder da sua 

turma, da sua equipe de alunos e, ainda, exerce papeis de gestão administrativa e de processos 

dentro da escola.  

 Dizem Mosquera e Stobäus (1984, p. 62) que “[...] o professor pode ser um gerente 

quando organiza, planeja, executa e avalia”.  

Tais questões mostram que esse papel, além de desafiador, não é tão simples e deve 

ser cuidadosamente observado, cabendo às instituições de ensino superior aprimorarem os 

seus processos de seleção de docentes, considerando as habilidades e competências para a 

função e buscando captar profissionais diferenciados. 

Considerando todas as definições e interpretações acima, fica claro que uma das 

atividades que envolvem o processo de seleção deve ser a identificação de competências, 

devendo os candidatos às vagas apresentarem um conjunto de conhecimentos, ou saberes, a 

partir de sua formação; habilidades, saber fazer, ou seja, ter aptidão, experiência ou 

capacidade para fazer algo, e ter atitudes que envolvem o fazer propriamente dito, o qual 



 

 

traduz a capacidade que o profissional tem para aplicar, na prática, os seus conhecimentos 

técnicos e suas habilidades pessoais, levando em consideração, tanto as características 

comportamentais, quanto os conhecimentos como fatores fundamentais para o exercício da 

sua profissão. 

Além da definição de competências, algumas empresas utilizam algumas técnicas 

diferenciadas, que podem envolver: dinâmicas de grupo, testes técnicos, testes psicológicos - 

que identificam tipos de personalidade, estilos de liderança, comportamento no trabalho - 

entrevista coletiva ou individual, análise de cases, apresentações em miniaula, entre outras, 

conforme a cultura de cada instituição.  

Até aqui, me referi à seleção de docentes que atuam especificamente em ambientes 

presenciais, as salas de aula. Porém, temos também outras modalidades de ensino, que 

contemplam ambientes diferentes, como os virtuais.  

Os profissionais que atuam na modalidade de ensino à distância (EAD) também 

devem possuir determinadas competências que nem sempre são as mesmas dos professores de 

salas de aula físicas. Os espaços onde estão inseridas as plataformas em EAD já são uma 

realidade e atendem alunos/trabalhadores que não conseguem participar presencialmente.  

Para esses profissionais, também devem ser identificadas competências diferenciadas, 

como vemos na citação de Bernardini (2012, p. 6), que reforça que esta ação é tanto de 

responsabilidade do professor, como do aluno: 

[...] tanto professor quanto tutor exercem atividades docentes e que o discurso da 

flexibilidade e da autonomia, em muitos casos se apresenta como sobrecarga de 

trabalho, com número elevado de alunos e demandas por competências que tutor 

ainda não domina. Tal realidade demonstra a necessidade de reflexão sobre as 

condições de trabalho desses profissionais docentes, bem como aspectos 
relacionados a gestão de pessoas desse grupo. 

As organizações, independentemente do seu segmento, podem aplicar tal conceito e 

método, haja vista que todo profissional deve apresentar um conjunto de conhecimento 

‘saber’, a partir de sua formação, habilidades ‘saber fazer’, ou seja, ter aptidão ou capacidade 

para fazer algo, e atitudes, ‘fazer’, que traduz a sua capacidade para aplicar na prática os seus 

conhecimentos técnicos e suas habilidades pessoais. 

Por fim, é preciso que o profissional da educação busque continuamente melhorar a 

sua formação, visto que o seu desenvolvimento pode impactar diretamente a sala de aula e o 

aluno. 

Porém, independentemente da instituição, os professores precisam de motivação e 

estímulo para seguir desempenhando sua profissão da melhor forma, acreditando que é 

possível e fazendo valer a sua formação e objetivo profissional.  

Eles, que vêm se adaptandoe a todo este novo contexto da educação, se reinventando a 

cada dia para se manterem atualizados, devem também se adequar às novas exigências e aos 

novos modelos e cenários das organizações e instituições de ensino, buscando constante 

atualização, pois um processo de desenvolvimento dá-se a partir da dedicação de ambas as 

partes, aluno e professor, professor e instituição de ensino, escolas e governos, governos e 

sociedade e assim por diante.  

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo, que teve como objetivo apresentar percepções, definições e considerações 

de alguns dos autores utilizados na minha Dissertação de Mestrado em Educação, sobre o 

processo de seleção, nos faz refletir sobre a importância desta etapa no que tange as 

instituições de ensino superior, local onde são encontrados profissionais que tem a missão de 

ensinar as novas e futuras gerações a serem seres pessoas críticas e atuantes em nossa 

sociedade. 

A área de RH, que ainda faz parte mais dos ambientes organizacionais do que dos 

educacionais, têm um papel bem importante nesta etapa e pode ajudar neste processo, 

considerando sua expertise nas questões que envolvem tanto fatores pessoais como 

profissionais, bem como habilidades e atitudes para trabalhar com pessoas com as 

características e competências mais adequadas para a função e que tenham afinidades com os 

valores institucionais, fator-chave para o sucesso da atuação deste em qualquer instituição que 

for atuar. 

A partir destas reflexões, concluo que esse tema é de extrema relevância e cabe aos 

profissionais de RH e da gestão das instituições de ensino um novo olhar para os processos 

seletivos dos seus futuros docentes, considerando que esta categoria de profissionais é 

responsável por um processo importante e que faz parte da formação dos indivíduos, e que 

pode contribuir para a criação de um mundo e uma sociedade mais igualitária e melhor para 

todos. 
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