
COMPETÊNCIAS 
COMUNS

Definição:

 Conjunto de competências comuns a todos os servidores da
instituição.

Metodologia de Mapeamento:

 A definição inicial considerou:

• Competências da Avaliação de Desempenho da UFSM;

• Competências Organizacionais da UFSM; e

• Competências Comuns de Outros Órgãos Públicos (UFSC,
UFPA, UFMG, UFRJ, UFMA e ENAP).

 Validação: Avaliação por Especialistas, Pré-teste e
Questionário aplicado a todos os servidores da Instituição.

 Considerando as sugestões da validação, as competências
foram revisadas, resultando em 14 Competências Comuns



Competência Descrição 

1. Comunicação 
Comunicar-se de forma clara e lógica, transmitindo e
recebendo informações, instruções e ideias.

2. Relacionamento 
Interpessoal 

Relacionar-se com usuários e colegas de diversos níveis
hierárquicos, de forma harmônica, cordial e com respeito
às diferenças.

3. Trabalho em equipe 
Atuar em equipe, colaborando com os colegas para o
alcance de objetivos comuns.

4. Responsabilidade 
Assumir os compromissos do trabalho, responsabilizando-
se pelos seus atos.

5. Comprometimento 
Atuar com esforço e dedicação na execução das suas
atividades, sendo leal aos valores e objetivos institucionais.

6. Organização 
Organizar suas atividades e seu ambiente de trabalho,
utilizando métodos adequados e alinhados às rotinas do
setor.

7. Flexibilidade 
Reagir às mudanças de forma flexível, receptiva e sensata,
adequando-se às novas demandas no ambiente de
trabalho.

8. Inovação 
Buscar ideias, conhecimentos e experiências,
incorporando-as ao seu setor de trabalho, atuando de
forma proativa e inovadora.

9. Atuação sustentável 
Desenvolver suas atividades respeitando os valores e os
princípios da sustentabilidade, economizando recursos e
colaborando para a preservação do meio ambiente.

10. Ética e Princípios 
Atuar de forma ética, moral, impessoal e transparente,
visando à eficiência e respeitando a legislação.

11. Assiduidade e 
pontualidade 

Ser frequente ao trabalho.

Ser pontual no seu horário de trabalho.

Ausentar-se apenas por motivos justificados, com anuência
da chefia e conhecimento da equipe.

12. Qualidade do 
Trabalho 

Executar as atividades em tempo hábil, de maneira
criteriosa, atendendo com excelência os procedimentos,
normas e padrões necessários.

13. Conhecimento 
Dominar os procedimentos teóricos, práticos e normativos
necessários para exercer suas atividades.

14. Visão sistêmica 
Conhecer as diferentes etapas dos processos de trabalho,
considerando o impacto de suas ações no todo.
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